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Wstęp
Ojczyzna - słowo święte dla wielu Polaków. Słowo - symbol. Dziś
jakby trochę mniej ważne, trochę zapomniane... Cóż, żyjemy w wolnym
kraju, mówimy bez strachu po polsku. Dla nas dziś jest to czymś oczywistym, że mieszkamy w Polsce na polskiej ziemi. Wywieszamy białoczerwoną flagę (przynajmniej niektórzy) - czy zdajemy sobie sprawę, że
za taki czyn 61 lat temu można było zostać zastrzelonym? Czy pamiętamy, że Polska zniknęła z mapy świata? Ilu ludzi musiało cierpieć, ilu
zginąć, abyśmy dziś mogli cieszyć się z nieskrępowanej wolności, z polskości, abyśmy dziś mogli beztrosko nie pamiętać. Zagonieni sprawami
codzienności, przystańmy choć na chwilę i oddajmy się historycznej
refleksji.
Ojczyzna to nasz dom, ziemia zamieszkana przez lud polski. Ojczyznę mamy tylko jedną i powinniśmy o nią dbać, kochać ją i szanować. Pamiętać trzeba o tym, że kiedyś tej Ojczyzny nie mieliśmy i powinniśmy się
cieszyć z jej istnienia. W pojęcie Ojczyzny wchodzą także wszystkie wydarzenia historyczne danego ludu. Dbałość o Ojczyznę przejawia się nie chłostaniem jej, a nawet inicjatywami dążącymi do poprawy sytuacji w okolicy
bądź też w całym kraju. Ojczyznę ma człowiek jedną. W niej się urodził i
wychował. Poznawał jej kulturę i obyczaje.
Bezpośrednio z ojczyzną związane jest pojęcie patriotyzm. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze
dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne
mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata.
Są one rozsiane na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami. To jest moja
matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i
siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do
tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie
mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć!
Należy zauważyć, że wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli
zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. To znaczące,
że wielokrotnie mówi się też: „ojczyzna-matka”. Ojczyzna więc to jest
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dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan
posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu.
Nawet wówczas, gdy Polaków pozbawiono terytorium, a naród został
podzielony, dziedzictwo duchowe, czyli kultura przejęta od przodków,
przetrwało w nich. W obrębie pojęcia „ojczyzna” zawiera się jakieś głębokie sprzężenie pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co materialne, pomiędzy kulturą a ziemią. Ziemia odebrana narodowi przemocą staje się
niejako głośnym wołaniem w kierunku „ducha” narodu. Duch narodu
się budzi, żyje nowym życiem i z kolei walczy, aby były przywrócone
ziemi jej prawa.
Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej
tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi
społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem
i społecznością.
Dziś o patriotyzmie mówi się bardzo dużo, ale wydaje się, że mocno
opierając się na tej tradycyjnej definicji. Tymczasem Polska jest niezależnym, rozwijającym się państwem, więc miłość do ojczyzny siłą rzeczy nie
może być wyrażana fizyczną obroną jej granic, ale w inny sposób. Współczesny, polski patriotyzm ma bardzo wiele twarzy. Ten, o którym mówi się
najwięcej, jest bezpośrednio związany z wydarzeniami historycznymi. I
bardzo dobrze. Patriotyzm wśród Polaków powinien być bardziej powszechny. Niestety, dekady szafowania tym sformułowaniem przez importowanych z Moskwy zarządców podkopały zaufanie do instytucji państwowych i terminu „patriotyzm”. Nie sposób przewidzieć, w jakim czasie
politycy, urzędnicy, sędziowie, wojskowi odbudują je wśród społeczeństwa. Nie sposób stwierdzić, ile pokoleń musi żyć w wolnej Polsce, żeby
patriotyzm stał się postawą powszechną. Rozbudowane społeczeństwo
obywatelskie, NGO-sy, to motor napędzający upowszechnianie i pogłębianie postaw patriotycznych. Organizacje pozarządowe (fundacje, organizacje charytatywne, koła gospodyń, rady parafialne) mogą wspierać państwo
w rozwiązywaniu problemów nurtujących społeczeństwo, jeszcze zanim
władze zdadzą sobie sprawę z ich występowania. Działając wspólnie ich
członkowie poznają się, uczą się pracy zespołowej, budują relacje, które
później pomogą w rozwiązywaniu innych kwestii. W zatomizowanym
społeczeństwie jeden patriota nie zdziała wiele. Ale grupa patriotów może
już coś osiągnąć.
Warto dodać, że dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle
tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce, sumienie. Otóż tego, co naród polski wniósł w rozwój
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człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie
sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa. „Ten stary dąb tak urósł, a
wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń jego jest Chrystus” (Piotr Skarga,
Kazania sejmowe). Trzeba iść po śladach tego, czym — a raczej kim —
na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie
tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy Go wyznawali wiarą
Kościoła. Ale także i dla tych, pozornie stojących opodal, poza Kościołem. Dla tych wątpiących, dla tych sprzeciwiających się.
Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku
innym, aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z
nas: z niej się wyłaniam… Gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie
jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń,
którą wypełnia.
W dzisiejszym świecie występuje wiele znamion na bazie których
można postawić tezę, że istnieje wielkie zróżnicowanie oblicza współczesnej rzeczywistości, w tym także Ojczyzny. Różnego rodzaje zagrożenia, samotność i osamotnienie, dążność do wolności i wyzwolenia z
wielu uzależnień, to tylko niektóre kryteria jakie stanowią czynnik charakterystyki współczesnej rzeczywistości.
W środowiskach społecznych i twórczych, zwłaszcza w kręgach filozofów i etyków, wzrasta świadomość zagrożenia cywilizacyjnego, co
musi skłaniać do pytania o przyczyny tego stanu rzeczy i szanse zatrzymania w porę niekorzystnego dla ludzkości i naszej planety trendu
cywilizacyjnego rozwoju. Stąd też biorą się apele myślących perspektywicznie uczonych, twórców kultury i polityków o zmianę kierunku dalszego rozwoju cywilizacji i związaną z tym zmianę dominujących obecnie postaw życiowych, systemów wartości, stylów życia itp. Znamienne
jest przy tym, iż coraz częściej wskazuje się na zagrożenia w sferze wartości, które generują wszystkie inne negatywne zjawiska towarzyszące
współczesnemu człowiekowi. Tworzą one splot niekorzystnych zdarzeń, stopniowo prowadzących do nieodwracalnych skutków.
Każdy człowiek jako z natury istota społeczna dąży do bycia we
wspólnocie. To z kolei przedkłada się na inne większe grupy ludzkie,
pragnące tworzenia większych skupisk i życia we wspólnocie. Warto
pamiętać, że wspólnota to typ zbiorowości oparty na silnych, emocjonalnych więziach, nieformalnej strukturze, dominujący przede wszystkim w społeczeństwach pierwotnych. Natomiast w ujęciu Ferdinanda
Tönniesa wspólnota jest przeciwstawnym typem zbiorowości wobec
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zrzeszenia i charakteryzuje się tym, że więzi wytwarzane są w oparciu o
pokrewieństwo lub braterstwo, kontrola społeczna sprawowana jest
dzięki tradycji, natomiast podstawą gospodarki we wspólnotach jest
własność zbiorowa. Według dynamicznej teorii wspólnoty, jest to ekskluzywna zbiorowość ludzka, którą łączy jakaś trwała więź duchowa.
Zbiorowość, w której dla każdego jej członka suma jego więzi „do wewnątrz” przewyższa sumę więzi „na zewnątrz”. Cechami charakterystycznymi dla wspólnoty są wówczas: trwałość, duchowość, ekskluzywność, tradycja i bezwarunkowość przynależności.
Autorzy tekstów niniejszej publikacji podejmują próby ukazania w
części odpowiedzi na zadawane pytania wynikające z samego tytułu
monografii – czym jest patriotyzm. Niektóre teksty pozornie wydają się
zbyt proste w stawianych tezach, inne zaś są bardzo konkretne, rzeczowe i powszechne, obejmujące istotne zagadnienia. Należy mieć nadzieję,
że każdy czytelnik biorąc do ręki ową publikację znajdzie w niej wiele
cennych dla siebie treści. Ten szeroki wachlarz zagadnień zawarty w
trzech rozdziałach niniejszej monografii zapewne stanie się również
przyczynkiem do dalszych przemyśleń, badań czy refleksji nad przyszłością współczesnej rzeczywistości tak różnorodnej.
Wato na koniec jeszcze raz podkreślić, że patriotyzm to nie tylko
pamięć o historii i uczestnictwo w wyborach, ale też świadomość, że
codzienne działania i wybory mogą przekładać się (pozytywnie lub negatywnie) na wspólnotę ludzi i rozwój państwa. Zaczynając od dbania o
najbliższe otoczenie czy świadome decyzje konsumenckie, a kończąc na
zaangażowaniu w sprawy społeczne i polityczne. Patriotyzm, miłość do
ojczyzny, kieruje nasze działania na dobro kraju i jego mieszkańców –
rodaków. Ale konkretnych żywych rodaków, dzisiejszych i przyszłych
pokoleń, a nie jakiejś abstrakcyjnej idei.
Ks. Jan Zimny
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Rozdział I
Patriotyzm a postawa człowieka

Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki i duchownych w Ameryce łacińskiej– analiza w świetle modelu propagandy Noama Chomskyego i
Edwarda S. Hermana
Wstęp
W historii Polski na trwałe zapisały się losy księdza Jerzego Popiełuszki zamordowanego przez funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw wewnętrznych. W latach 80 XX w. Polska nie była
jedynym państwem, w którym dochodziło do morderstw duchownych.
Zbieżne zabójstwa występowały również w Ameryce Łacińskiej1. Egzystencja człowieka żyjącego w państwie realnego socjalizmu lat osiemdziesiątych XX w. – jak twierdzi J. Staniszkis2 – ponaznaczana była z
jednej strony pragnieniem mieszkańców PRL-u zachowania stabilności
życia, w tym pracy, a z drugiej – pogonią za zmianami. W związku z
tym wprowadzono pojęcia, za pomocą których określano własną tożsamość: „solidarnościowe strajki rodzące poczucie odpowiedzialności za
innych, a wcześniej wstrząs spowodowany pierwszą wizyta papieża w
Polsce (gdy ewangeliczne kategorie dobra i zła zostały użyte do opisu
stosunków społecznych) sprzyjały utrwaleniu się pojęć moralnych jako
kategorii myślenia o polityce”3. Trzeba podkreślić, że jednocześnie następowało milczące przyzwolenie na kompromis z systemem4. W czasach PRL kierunki wewnętrznej transformacji totalitarnego, a następnie
autorytarno-biurokratycznego reżimu przebiegały według dialektycznych schematów. Dla przykładu schemat populistyczny (początek lat
70), zaś następny (lata 80) zakładał: „korporacyjną formę artykulacji interesów, przekształconą w sierpniu 1980 roku w klasową formę proteZob. na temat Ameryki Łacińskiej: M. Rzeszutko-Piotrowska, Znaczenie
Ameryki Łacińskiej w polskiej polityce, gospodarce i wymianie handlowej, [w:] M.
Drgas, J. Knopek, A. Ratke-Majewska (red.), Polska – Ameryka Łacińska. Historia,
polityka, gospodarka, kultura, Toruń 2014, s.35-51; M. Rzeszutko-Piotrowska, Ameryka łacińska, Unia Europejska i Polska - stosunki polityczne i gospodarcze, [w:] K.
Krzywicka (red.), Transformacje demokratyczne w Ameryce Łacińskiej Problemy,
wyzwania i implikacje, Lublin 2014, s. 231-251.
2 J. Staniszkis, Ontologia socjalizmu, Kraków–Nowy Sącz 2006, s. 248
3 Ibidem.
4 Ibidem.
1
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stu; warstwy wykorzystywane i bezsilne wystąpiły w niej przeciw
sprawującym władzę, którzy byli jednocześnie kontrolerami środków
produkcji”5. Słusznie J. Staniszkis stwierdza, że PRL wytwarzał swoiste
standardy społeczne, które z jednej strony nie były podzielane przez
większość społeczeństwa, a z drugiej – mimo istniejącego sprzeciwu –
jednak częściowo przyjmowane.
Sytuacja komplikuje się, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zagraniczne media interesowały się w latach osiemdziesiątych XX w. sprawą
morderstwa polskiego księdza, spychając pozostałe, bliższe im sprawy
dotyczące usuwania krajowych duszpasterzy. Trzeba zauważyć, że
obywatel Ameryki Łacińskiej posiadał dużo informacji na temat morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki z mediów międzynarodowych.
Obrady II Soboru Watykańskiego otwierają drzwi w podejściu Kościoła
katolickiego do mediów6. Dokumenty soborowe redefiniują zasady

J. Staniszkis, Samoograniczająca się rewolucja, przeł. M. Szopski, Gdańsk
2010, s. 48-49.
6 W 1985 r. nadzwyczajny Synod Biskupów zwołany przez Jana Pawła II w
związku z dwudziestoleciem zakończenia II Soboru Watykańskiego stwierdził,
że nauczanie Vaticanum II sprowadza się do starochrześcijańskiego pojęcia
koinoni odpowiadającego łac. Communio (wspólnota). Przemiany w prasie katolickiej powodowane były nowymi standardami w relacjach państwo - Kościół.
Dwie ustawy uchwalone 17 maja 1989 r. (ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. 1989 nr 29 poz. 154;
ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz. U.2017.0.1153) zapewniły Kościołowi oraz innym związkom wyznaniowym możliwość swobodnego funkcjonowania w przestrzeni medialnej. Pierwsza z wspomnianych
ustaw umożliwiała Kościołowi prawo do emisji niedzielnej i świątecznej mszy
świętej oraz programów religijnych. Co ciekawe, w 1994 r. w wyniku pierwszego procesu koncesyjnego częstotliwości w Polsce funkcjonowało 47 stacji radiowych, których nadawcami były 43 diecezje, dwie parafie oraz dwa zakony,
zob. J. Chrapek, Pięciolecie transformacji radia katolickiego w Polsce (1989-1994),
[w:] A. Słomkowska (red.), Pięciolecie transformacji mediów 1989-1994, Warszawa
1995, s. 70. Lata 90. okazały się istotne dla konstytuowania struktur radiofonii
katolickiej w Polsce. Po ekspansji rozgłośni katolickich nastąpiło określenie ich
charakteru. Sieci Radia Plus przyświecała idea tworzenia radia otwartego, propagującego chrześcijańskie spojrzenie na rzeczywistość. Działanie grup Rodziny Radia Maryja przy parafiach w większości regionów Polski znajduje swoje
uzasadnienie w prawodawstwie Kościoła katolickiego.
5
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funkcjonowania mediów w oparciu o regułę communio7. Podkreślono, że
normatywne podejście Kościoła do mediów opiera się na soborowej
podstawie communio8.
Zdaniem J. Mikułowskiego- Pomorskiego w rozważaniach nad
bogactwem i ograniczeniami łacińskiego źródłosłowu „komunikacji”,
kluczowe communio oznacza ,,wzmocnić”, natomiast czasownik communio, comunionis określa słowo ,,wspólność”9. Odpowiada to założeniu
Kościoła katolickiego, zgodnie z którym media służą wzmacnianiu społeczeństwa. W opinii M. Mrozowskiego doktryny medialne stanowią
uszczegółowione ideologie, wyznaczające reguły funkcjonowania mediów masowych oraz ich zadania10. Współczesny kształt katolickiej doktryny medialnej wynika z dłuższego procesu oswajania się Kościoła z
następnymi wynalazkami związanymi z komunikacją masową11. Proces
ten zapoczątkowały wypowiedzi papieskie oraz zarządzenia Kurii
Rzymskiej na temat oceny wykorzystania prasy masowej. Następnie
Kościół mierzył się z m.in. środowiskiem sieciowym12.
W okresie realnego socjalizmu media katolickie w Polsce funkcjonowały tylko w ramach prasy. W tym samym czasie na świecie wzrastała liczba katolickich rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, dodatkowo wspierana duchowo przez papieża Piusa XII13. Prasa katolicka w
Polsce, podobnie jak wszystkie inne tytuły prasowe, była zależna od
decyzji administracyjnych w zakresie przydziału papieru oraz stałej
cenzury prewencyjnej14. Była zazwyczaj przedmiotem polemik prasy
partyjnej, w której nie brakowało kierowanych pod jej adresem zarzutów o przemilczanie wydarzeń politycznych, fałszowanie historii czy
Całość uaktualnia dekret Communio et progressio z 23 maja 1971 r., poświęcony komunikacji społecznej, a następnie deklaracja Aetatisnovae z 22 lutego
1992 r., którą Kościół nawiązuje do roli mediów w świecie.
8 Grecki rzeczownik koinonia (lac. communio) pojawia się w Nowym Testamencie aż 19 razy, z czego 13 w Corpus Paulinum, trzy razy w Pierwszym Liście
św. Jana i po razie w Dziejach Apostolskich oraz Liście do Hebrajczyków.
9 J. Mikułowski-Pomorski, Informacja i komunikacja. Pojęcia, wzajemne relacje,
Wrocław 1988, s. 63.
10 M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 193.
11 K. Pokorna-Ignatowicz, Kościół w świecie mediów, Kraków 2002, s. 10.
12 K. Daszkiewicz, Sprawa morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki raz jeszcze,
Poznań 2004, s. 45.
13 K. Pokorna-Ignatowicz, Media masowe i opinia publiczna w wypowiedziach
Piusa XII, „Zeszyty Prasoznawcze” 1992, nr 1-2, s. 75-87.
14 Ibidem.
7
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kooperację z podziemiem. Tytuły katolickie stanowiły tylko 2% wydawanej wówczas prasy, cieszyły się społecznym zaufaniem oraz dużym
wpływem na odbiorców15. W mediach kościelnych lat 80. funkcjonował
model linii programowej otwartej dla tych, którzy nie mieścili się w ramy struktur socjalizmu. Kościół katolicki i jego prasa stanowiły enklawę
dla opozycji16.
Kult księdza Jerzego Popiełuszki jest fenomenem na skalę międzynarodową. Jego relikwie17 są w ponad tysiącu kościołów na całym
świecie. Prawda za cenę życia – przemawia do społeczeństwa w każdym czasie i miejscu, gdyż działania duszpasterskie w czasie zniewolenia narodu są potwierdzeniem prawdziwego patriotyzmu. W tym kontekście rozważań nasuwają się pytania: czy jestem po stronie dobra, czy
zła? prawdy czy kłamstwa? miłości czy nienawiści? w sumieniu każdy
człowiek zadaje sobie pytania: kim był ksiądz Jerzy Popiełuszko? kto go
zabił i dlaczego? dlaczego on się tak ofiarował – za jakie wartości? czym
się różni działalność ks. Jerzego Popiełuszko od innych kapłanów, którzy głosili podobne wartości w kraju i zagranicą? Takie ujmowanie pytań zachęca poznawczo do badań w tym zakresie.
Chrześcijaństwo niesie za sobą egalitarny przekaz. W miejscach, w
których porządek społeczny polegał na wyzysku mas pracujących głoszenie Ewangelii było aktem rewolucyjnym. Dla przykładu ksiądz Camilo Torres w swoich publikacjach próbował odpowiedzieć na pytanie:
dlaczego zdecydował się na obranie drogi działań rewolucyjnych?
15 K. Pokorna-Ignatowicz, Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji, [w:] L. Pokrzycka, W. Micha, Media a demokracja, Lublin 2007, s.
121; R. Graczyk, Cena Przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego, Warszawa
2011, s. 23.
16 Jak wskazuje K. Pokorna-Ignatowicz wpłynęło to znacząco na podniesienie poziomu ówczesnej prasy katolickiej. Zob. K. Pokorna-Ignatowicz, Media
katolickie w III RP..., s. 121-122.
17 Przez dwa lata pobrane szczątki przechowywano w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku. Wówczas nie istniały regulacje prawne po jakim czasie szczątki należy poddawać kremacji. W końcu jednak groziło im
zniszczenie. W tej sytuacji dr Jan Szrzedziński, narażając się na szykany bezpieki,
postanowił przekazać je, wraz z dokumentacją lekarską władzom kościelnym. Ówczesny arcybiskup białostocki Edward Kisiel polecił, aby sprawą zajął się ks. Jerzy
Gisztorowicz. Relikwie umieszczono w dębowej skrzynce, którą opatrzono pieczęciami. W 1986 r. skrzynkę zamurowano w ścianie kaplicy sióstr Misjonarek Świętej
Rodziny w sanktuarium bł. Bolesławy Lament w Białymstoku, zob. na ten temat:
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/historiarelikwii.pdf
(5.04.2020)

14

Ksiądz Torres pracował jako wykładowca socjologii i duszpasterz akademicki, angażował się także w działalność związków zawodowych.
Wraz z upływem lat był coraz bardziej zawiedziony niecelowością podejmowanych działań. Kolejne manifestacje, strajki i protesty niczego
nie zmieniały. Jeśli nawet udawało się doprowadzić do wyborów, to
okazywały się one farsą. 15 lutego 1966 r. Camilo Torres jako partyzant
poległ w dżungli w potyczce z oddziałem kolumbijskiej armii. Z kolei w
innej walce zbrojnej brali udział nikaraguańscy zakonnicy: Ernesto Cardenal, jego brat Fernando Cardenal oraz Miguel d’Escoto. Tym, co ich
połączyło – oprócz solidarnej walki – było zaangażowanie w działalność
polityczną, za którą zawieszono ich prawa do wykonywania czynności
kapłańskich. W świetle pacyfistycznego przesłania chrześcijaństwa decyzje podjęte przez duchownych wydają się nie akceptowalne. Te działania duchownych skłaniają do postawienia pytań: czy w takim samym
stopniu oburza społeczeństwo zaangażowanie kapelanów wojskowych
w działania zbrojne18, jak wymienionych duszpasterzy? czy nie akceptujemy użycia przemocy, czy tylko potępiamy je w sytuacji, w której nie
po drodze nam z taką lub inną ideą polityczną?
W 2018 r. w ośmiu państwach Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Europy zginęło dziesięciu kapłanów katolickich19. Niechlubne pierwszeństwo w tym względzie należy do Ameryki Łacińskiej,
a w szczególności dwóch państw– Meksyku oraz Kolumbii. W ostatnich
latach liczba zabitych księży – choć nadal duża – nie przekracza w skali
Relacje z działań wojennych na przestrzeni dziejów ludzkości, zachowane w
literaturze, wskazują na nierozdzielność sfery sacrum i bellum. Potwierdzają, że
wśród wojsk biorących udział w walkach znajdowali się kapłani różnych religii.
Trzeba podkreślić, że historia duszpasterstwa wojskowego ma korzenie tkwiące w
starożytności i jest integralnie związana z powszechną historią wojskowości. Od
najdawniejszych czasów bowiem w wojskach greckich, rzymskich, żydowskich czy
innych spotykano osoby pełniące posługi religijne. Wśród literatury powstałej w
starożytności, a dotyczącej prowadzonych wojen należy wymienić m.in. Iliadę Homera, Wojnę galijską Gajusza Juliusza Cezara, Corpus Caesarianum Gajusza Juliusza
Cezara, Dawne dzieje Izraela Józefa Flawiusza, Germanię Publiusza Korneliusza Tacyta. Por. H. Burzyński, Struktura duszpasterstwa wojskowego w kościelnym prawie powszechnym, Radom 1999, s. 13; J. Odziemkowski, S. Z. Frątczak, Polskie duszpasterstwo wojskowe, Warszawa 1996, s. 56.
19 Ks. Alain-FlorentGandoulou, Tylu księży zginęło na świecie od początku 2018
r.
Prym
w
tragicznej
statystyce
wiedzie
Ameryka
Łacińska,
https://niezalezna.pl/223095-tylu-ksiezy-zginelo-na-swiecie-od-poczatku2018-r-prym-w-tragicznej-statystyce-wiedzie-ameryka-lacinska (4.04.2020)
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roku trzydziestu ofiar: w 2017 było ich 23, w 2016 – 28, w 2015 – 22 i w
2014 – 2620. Z kolei 18 kwietnia 2018 r. w mieście Cuautitlán Izcalli zginął
50-letni ksiądz Rubén Alcántara Vásquez Jiménez21. Na świecie przyczyny zabójstw duchownych są różne, ale zazwyczaj mają podłoże rabunkowe. Księża giną z powodu swojej działalności społecznej, np. występując w obronie biednych, których bogaci właściciele ziemscy usiłują
pozbawić ich własności22. Katoliccy duchowni w Ameryce Łacińskiej
czują się coraz mniej bezpiecznie. Od XX w. placówki prowadzone
przez organizacje kościelne są celem ataków. W jednej z nich zginął pracujący w Wenezueli ksiądz Diego Begolli. Ojciec Begolli mieszkał i pracował w Wenezueli od ponad szesnastu lat. Był on szanowany przez
wiernych z miasteczka. Ojciec Diego był zaangażowany w pomoc najuboższym mieszkańcom miasteczka i okolic. W Ameryce Łacińskiej z
Ibidem.
https://stacja7.pl/ze-swiata/w-tym-roku-zginelo-juz-10-kaplanow-w-8krajach/(8.04.2020)
22 Katolicka nauka społeczna podkreśla potrzebę realizacji praw społecznych
wszystkich ludzi, zauważając, że zagwarantowanie możliwości spełniania nadrzędnych potrzeb socjalnych człowieka pozwala w pełni realizować inne jego prawa. Wiele z tych praw zostało zaznaczonych w encyklikach społecznych. Encykliki
te wskazują także na prawo do mieszkania, traktując je jako ważne społeczne prawo człowieka dotyczące podstawowych potrzeb człowieka, a więc bezpieczeństwa,
ochrony zdrowia i życia, czy też właściwej realizacji zadań rodziny. Problem kryzysu mieszkaniowego był także przedmiotem innych dokumentów Stolicy Apostolskiej, zob. encyklika Rerum Novarum została nazwana: Magna Charta porządku
społecznego, zob. Pius XI, Quadragesimo Anno, AAS 1931 Nr 23, s. 177-228; Pius XII,
Przemówienie radiowe wygłoszone w dniu Zielonych Świąt 1 czerwca 1941 r., AAS 1941
Nr 33, s. 260-270; S. Kowolik, Polityka państwa wobec bezdomności, [w:] J. Mazur
(red.), Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej,
Lublin 2006, s. 50; M. Duda, Bezdomny moim bratem. O polskiej bezdomności przełomu
wieków w świetle społecznego nauczania Kościoła, Kraków 2011, s. 174. Problemu
mieszkania nie pominął także papież Jan Paweł II. W encyklice Sollicitudo rei socialis
przy okazji omawiania różnej sytuacji krajów rozwiniętej „Północy” oraz zacofanego gospodarczo „Południa”, w której żyje większa część ludzi, wskazał na takie
podstawowe potrzeby jak produkcja i rozdział żywności, higiena, zdrowie, zaopatrzenie w wodę pitną oraz właśnie mieszkanie. Papież zwrócił uwagę na problem
prawa do mieszkania. Wyróżnił dwa problemy, które - jak określił - są szczególnymi znakami niedorozwoju. Obok bezrobocia takim „znakiem” jest także kryzys
mieszkaniowy, Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, AAS 1988 Nr 80, s. 513-586, zob.
także
zob.
http://www.vatican.va/content/john-paulii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html
(5.04.2020)
20
21
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roku na rok duchowni czują się coraz mniej bezpiecznie. Dotyczy to także osób świeckich decydujących się na wolontariat misyjny. Należy
przypomnieć tragiczną śmierć 25-letniej Polki, Heleny Kmieć, która została śmiertelnie ugodzona nożem w jednej z placówek w Boliwii23.
W opracowaniu został przeprowadzony przegląd historycznoteologiczny zagadnień dotyczących zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki i działalności rewolucyjnej duchownych w Ameryce Łacińskiej w
świetle przekazów medialnych, publikacji zagranicznych i krajowych
oraz modelu propagandy Noama Chomskyego i Edwarda S. Hermana.
Poza tym określę m.in. to, jak dokonywano manipulacji faktami oraz
próbowano wyciszać niektóre tematy. Podejmę próbę odpowiedzi na
pytanie zasadnicze: jak ważki wpływ na społeczeństwo miały i nadal
mają media?24. Niniejsza praca ma na celu analizę morderstw duchownych oraz zaprezentowanie reakcji zaprezentowanych w mediach Polski
oraz Ameryki Łacińskiej. Praca ta skupi się także na szczegółowym zaprezentowaniu faktów, działalności duszpasterskiej, historii życia księdza Jerzego Popiełuszki.

1. Historia życia oraz kwestia zabójstwa błogosławionego
Jerzego Popiełuszki

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. na Podlasiu we wsi
Okopy, w parafii Suchowola, z rodziców Władysława i Marianny z domu
Gniedziejko25. 16 września 1947 r. został ochrzczony w parafialnym kościele pod wezwaniem świętych Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli i
otrzymał imię swojego stryja Alfonsa26. W latach 1954-1965 Alfons Popiełuszko uczęszczał do Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcące23
Źródło
„Radio
Watykańskie”,
ntn24america.com,
zob.
także
http://www.pch24.pl/wenezuela--brutalne-morderstwo-franciszkanina-policjatwierdzi--ze-byl-to-napad-rabunkowy,50933,i.html#ixzz6MQhfMamD (5.04.2020)
24 Transformacja ustrojowa po 1989 r. doprowadziła do przebudowy segmentu prasy katolickiej. Środki przekazu wydawane przez Kościół katolicki
doświadczyły procesu, który R. Fidler określa terminem mediamorfozy - przemiany w mediach, warunkowanej zespołem potrzeb odbiorców, czy presji polityków, R. Fidler, Mediamorphosis. Understanding New media, London 1997, s. 2224. Por. A. Zwiewka-Chwalek, Dziennikarstwo uczestniczqce jako przejaw mediamorfozy, Wrocław 2009, s. 45.
25 M. Kindziuk, Matka Świętego. Poruszające świadectwo Marianny Popiełuszko,
Kraków 2012, s. 34.
26 Zmienił je na Jerzy Aleksander dopiero w okresie nauki w seminarium, a
więc w 1971 r.
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go w Suchowoli. W kościele parafialnym od jedenastego roku życia był
ministrantem i służył do Mszy świętej codziennie przed lekcjami w szkole27. Z kolei po maturze zgłosił się on 24 czerwca 1965 r. do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie28, gdzie przez siedem lat przygotowywał się duchowo do przyjęcia
święceń kapłańskich. Jakim studentem był Alfons? Biskup Władysław Miziołek podkreślił w procesie beatyfikacyjnym, że „w nauce był pilny, zdolności miał więcej niż średnie, egzaminy zdawał regularnie”29. W czasie
studiów odbył dwuletnią służbę wojskową w jednostce dla kleryków w
Bartoszycach30. Z tego okresu znana jest odwaga alumna Popiełuszki, który
nie pozwolił odebrać sobie różańca, za co był szykanowany przez tamtejsze
władze wojskowe. Celem tych szykan w służbie było zniechęcanie żołnierzy-kleryków do kontynuowania drogi powołania kapłańskiego. Tryb życia wojskowego osłabił zdrowie księdza Jerzego Popiełuszki. W związku z
tym następuje jego zwolnienie z wojska i powrót do seminarium. Jednak w
1970 r. przechodzi on ciężką operację. W wyniku komplikacji ociera się o
śmierć. Klerycy w seminarium przez całą noc modlili się w jego intencji31.
13 V 1971 r. – Alfons urzędowo zmienia imię na Jerzy. Natomiast 28
maja 1972 r. w Archikatedrze św. Jana w Warszawie otrzymuje on święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Neoprezbiterzy
przybyli na podstawie zalecenia kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasną
Górę. Kardynał Wyszyński zaszczepiał duchowość maryjną kapłanom.
„Wasz związek z Maryją powinien być jak najżywszy. (...) Ona Wam zaw27 Informacje pochodzą ze strony internetowej Parafii Matki Bożej Królowej
Polski w Warszawie-Aninie, zob. http://aninparafia.pl/historia/ks-jerzypopieluszko/(3.04.2020)
28 Po dołączeniu do przyszłych kleryków w seminarium, gdyż już 8 grudnia
1965 r., Alfons wstąpił również do Sodalicji Mariańskiej, pragnąc pogłębić pobożność maryjną. Skutkiem poszerzenia przez niego franciszkańskiej i maryjnej
duchowości było noszenie szkaplerza św. Franciszka. Alfons, który już jako
dziecko czytał „Rycerza Niepokalanej”, w czasach kleryckich, w okresie wakacji
wyświetlał w Okopach przeźrocza o życiu ojca Kolbego, beatyfikowanego w
1971 r. Na te seanse do domu Popiełuszków schodzili się sąsiedzi, E. K. Czaczkowska, T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Wiara, nadzieja, miłość. Biografia
Błogosławionego, Kraków 2017, s. 31.
29 Copia publica. Transumpti processui Servi Dei Georgii Popiełuszko in odium fidei
utifertur interfecti, anno 2001. Summarium, bp W. Miziołek, s. 24.
30 Zob. szerzej: J. Kotański, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Lublin 2004, s. 45-48; Ks.
Jerzy Popiełuszko – syn, kapłan, męczennik, wybór i opracowanie ks. Piotr Burgoński, ks. C. Smuniewski, Warszawa 2010, s. 48.
31 E. K. Czaczkowska, T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko…, s. 30.
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sze powie, jak w Kanie Galilejskiej: Cokolwiek wam powie [Jezus – przyp.
M.Rz-P], to czyńcie”32. W Częstochowie, przed obrazem Matki Bożej, młodzi klerycy odprawili swoje pierwsze msze święte, a później rozjechali się
do rodzin, aby w pierwszą niedzielę po święceniach odbyć msze w swoich
rodzinnych parafiach, tak zwane msze prymicyjne. Na obrazku wydrukowanym z tej okazji ksiądz Jerzy Popiełuszko jako motto swojego kapłaństwa umieścił następujące słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc”33. Była to parafraza słów z Księgi Izajasza z
Ewangelii świętego Łukasza. W całości ten fragment brzmi następująco:
„Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych”34.
Później rozpoczyna się trudna praca dla księdza Jerzego Popiełuszki – najpierw mianowany zostaje wikariuszem parafii Św. Trójcy w
Ząbkach. Następnie ksiądz Popiełuszko przeniesiony zostaje na wikariat
do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, na wikariusza do parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu. Dzień 28 lutego 1982 r. jest dniem specjalnego znaczenia dla księdza Jerzego. Rozpoczyna on bowiem odprawianie Mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. To prowadzi do jego przesłuchania w prokuraturze i następuje
postanowienie wiceprokurator Anny Jackowskiej o przedstawieniu zarzutów księdzu Jerzemu Popiełuszce. Następuje rewizja w mieszkaniu
księdza Jerzego przy ulicy Chłodnej w Warszawie oraz zatrzymanie w
areszcie w pałacu Mostowskich, gdzie przetrzymano go dwa dni35.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko swoją postawą zyskał uznanie przede
wszystkim prześladowanych przez władze PRL robotników oraz działaczy związkowych. Niewątpliwie ksiądz Popiełuszko zyskał autorytet36
32 Przemówienie w refektarzu z okazji święceń kapłańskich, Warszawa, Seminarium Metropolitalne, 28 V 1972 r., [w:] Zbiór kazań Prymasa Tysiąclecia, Instytut Prymasowski kardynała Stefana Wyszyńskiego, maszynopis, t. 40, s. 131.
33
https://wpolityce.pl/historia/312332-32-rocznica-smierci-bl-ks-jerzegopopieluszki-posyla-mnie-bog-abym-glosil-ewangelie-i-leczyl-rany-zbolalychserc(6.04.2020)
34 P. Nitecki, Znak zwycięstwa. Ksiądz Jerzy Popiełuszko (1947-1984),Warszawa
2002, s. 41.
35 M. Kindziuk, Cuda księdza Jerzego, Kraków 2016, s. 45.
36 „Jaki jest autorytet, który posiadał Jezus? To Jego styl, to w jaki sposób się
poruszał, nauczał, uzdrawiał i słuchał. Ten szczególny styl, który pochodzi z
wewnątrz i co można zobaczyć. Tym, co można zobaczyć, jest spójność. Jezus
cieszył się autorytetem ponieważ zachował spójność pomiędzy tym, czego na-
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oraz szerokie poparcie społeczne. Następnie w czasie stanu wojennego
był wielokrotnie oskarżany przez władze PRL o aktywną działalność
polityczną. Stał się także człowiekiem zainteresowania operacyjnych sił i
jednostek Służby Bezpieczeństwa (SB), ze słynną akcją rozpracowywania księdza o kryptonimie „Popiel” na czele, rozpoczętą w drugiej połowie 1982 r. Na uwagę w tym względzie zasługuje książka autorstwa
dziennikarza M. Ostrowskiego, zatytułowana: Garsoniera obywatela Popiełuszki37. Zamieszczono ją 27 grudnia 1983 r. w „Ekspresie Wieczornym”. Publikacja została rozpowszechniona przez inne media, zaś jej
opisy upubliczniały także pozostałe gazety o ogólnopolskim zasięgu. Co
ciekawe, sam ksiądz starał się skontaktować z autorem artykułu, jednakże szybko okazało się, iż taka osoba w wyżej wymienionej redakcji
nie pracuje, przez co o żadnym sprostowaniu mowy być nie mogło38.
5 IX 1984 r. w Departamencie MSW w Warszawie odbyła się narada wysokich urzędników nad możliwością uciszenia księży „działających na szkodę państwa” (chodziło m.in. o księdza Popiełuszkę). Według różnych źródeł dnia 9 września 1984 r. zostaje podjęta decyzja
urzędników MSW o likwidacji księdza Jerzego Popiełuszko. Dnia 8 października 1984 r., na zaproszenie miejscowych działaczy NSZZ Solidarność, ksiądz Jerzy Popiełuszko gościł w parafii Podwyższenia Krzyża
św. w Bytomiu. Przyjechał po południu, odprawiał wieczorną Mszę
świętą, w czasie której wygłosił kazanie, a następnie udał się do Bojszów

uczał, a tym, co czynił i jak żył – podkreślił Papież Franciszek podczas Mszy w
Domu św. Marty. Ta spójność jest tym, czemu daje wyraz osoba, która posiada
autorytet: Ma autorytet ponieważ jest spójna, tzn. daje świadectwo. Autorytet
widać
właśnie
w
spójności
i
świadectwie“,
zob.
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-01/papiez-franciszekmsza-dom-sw-marty-14-stycznia.html (4.04.2020)
37 M. Ostrowski, Garsoniera obywatela Popiełuszki, „Express Wieczorny”, 27
XII 1983 r., s. 4.
38 A. Grajewski, Zaszczuty, „Gość Niedzielny”, nr 22/2010 (dodatek „Niewygodny świadek prawdy”), s. 8. Na kolejne działania propagandowe nie trzeba było
długo czekać. Fala medialnych ataków nastąpiła 12 września 1984 r. Zapoczątkował ją aktywny rosyjski dziennik „Izwiestija”. Radziecki felietonista Leonid Toporkow, opisując osobę księdza Jerzego Popiełuszki, napisał w nim: „[Popiełuszko]
przekształcił swoje mieszkanie w składnicę literatury nielegalnej i ściśle współpracuje z zaciekłymi kontrrewolucjonistami. Ma się wrażenie, że nie czyta z ambony
kazań, lecz ulotki napisane przez Bujaka. Zieje z nich nienawiść do socjalizmu”, M.
Kindziuk, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2009, s. 70-71.
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Nowych, gdzie proboszczem był jego znajomy z czasów odbywania
służby wojskowej w Bartoszycach – ksiądz Gerard Gnida.
Dnia 13 października 1984 r. ksiądz Jerzy Popiełuszko w towarzystwie Waldemara Chrostowskiego i Seweryna Jaworskiego udał się do
Gdańska, gdzie odprawił Mszę świętą w Kościele św. Brygidy. Od kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie cały czas był śledzony przez
Grzegorza Piotrowskiego, Leszka Pękalę i Waldemara Chmielewskiego,
którzy jechali za nim. W drodze powrotnej z Gdańska do Warszawy,
około północy w pobliżu Ostródy dokonano nieudanego zamachu na
życie księdza Jerzego Popiełuszki. Sprawcami byli kapitan Grzegorz
Piotrowski, Leszek Pękala i Waldemar Chmielewski. Z kolei 18 października 1984 r. w godzinach wieczornych ksiądz Jerzy uczestniczył we
Mszy św. koncelebrowanej dla personelu medycznego w kościele Sióstr
Wizytek w Warszawie, której przewodniczył ksiądz biskup Zbigniew
Kraszewski. Uroczystościom pogrzebowym 3 listopada 1984 r. w Warszawie przewodniczył J. Em. Kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Mszę
św. koncelebrowało sześciu biskupów, ponad tysiąc kapłanów. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt tysięcy wiernych z całej Polski.
Oddzielnym rozdziałem życia księdza Jerzego było jego zaangażowanie się w duszpasterstwo świata pracy, zarówno w okresie tworzenia się
„Solidarności”, jak i później, gdy trwał stan wojenny w Polsce oraz po jego
zniesieniu39. Pomimo szykan ze strony czynników państwowych i esbeckich oraz pomówień i oszczerstw w środkach masowego przekazu, był
rzecznikiem i obrońcą godności człowieka, praw ludzkich do wolności,
miłości i prawdy, a także heroldem Pawłowego i papieskiego nauczania, że
zło należy zwyciężać dobrem. Prawdy te głosił ksiądz Jerzy wraz ze swym
proboszczem – księdzem prałatem Teofilem Boguckim – przede wszystkim
podczas nabożeństw za Ojczyznę, urządzanych w kościele św. Stanisława
Kostki na Żoliborzu od czasu ogłoszenia stanu wojennego we wszystkie
ostatnie niedziele miesiąca40.
Nie podzielam opinii, D. Tułowieckiego, że ,,całość wypowiedzi
Jerzego Popiełuszki na tematy społeczne, w tym problemy społeczne
epoki realnego socjalizmu lat 80., nie stanowi spójnej, dopracowanej,
rozwiniętej myśli. Nie stawiał on sobie za cel stworzenia holistycznej
diagnozy i zbudowania szerokiej palety wskazań dla społeczeństwa i
rządzących. Jego nauczanie nie spełnia także definicji myśli społecznej
Kościoła. Trudno więc mówić w przypadku dorobku ks. Jerzego Popie39
40

http://aninparafia.pl/historia/ks-jerzy-popieluszko/(6.04.2020)
Ibidem.
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łuszki o oryginalnej, własnej, rozwiniętej i całościowej myśli społecznej”41. Jest to w moim przekonaniu pogląd ogólnikowy. W tej wypowiedzi D. Tułowiecki nie uwzględnił faktu, że ksiądz Jerzy Popiełuszko
wiele razy w swoich kazaniach zaznaczał, że nie przekazuje niczego
innego niż kardynał Stefan Wyszyński i papież Jan Paweł II w czasach
socjalizmu. Ksiądz Jerzy dosłownie cytował ich wypowiedzi, co wpływało irytująco na władze komunistyczne, którym ciężko było zwalczać
kapłana nawiązującego w swoich wypowiedziach do słów Ewangelii
głoszonej przez papieża i prymasa. W moim przekonaniu nie było to
głównym celem księdza Popiełuszki, ale dowodem jego przywiązania
do myśli chrześcijańskiej tych dwóch autorytetów, które uważał za istotę nauczania Kościoła w Polsce42. Kiedy w 1981 r. strajkowały uczelnie
wyższe, ksiądz Jerzy Popiełuszko roztoczył opiekę duszpasterską nad
studentami warszawskiej Akademii Medycznej i jednocześnie nad słuchaczami Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, gdzie protest miał
dramatyczny przebieg.
Pod pseudonimem Jan Rem (którego zaczął używać już w 1965 r.
na łamach ,,Życia Gospodarczego”), Jerzy Urban podczas swojego
rzecznikowania współpracował m.in. z warszawskim tygodnikiem ,,Tu i
Teraz”. Na jego łamach publikował felietony. W jednym z nich, przed
uprowadzeniem księdza Jerzego Popiełuszki, odprawiane przez niego
msze w żoliborskim kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki,
nazwał ,,seansami nienawiści”, odwołując się do terminu wyrażonego
przez George’a Orwella w jego słynnej antyutopii Rok 1984. Poza tym
Jerzy Urban nazwał księdza Jerzego „natchnionym politycznym fanatykiem, Savonarolą antykomunizmu”, msze za Ojczyznę – wiecami, a Kościół – tak jak na konferencji prasowej - „najbardziej renomowanym klubem politycznym w Polsce. Według Jerzego Urbana, ksiądz Popiełuszko
nie mówił niczego ciekawego, a tylko kierował emocjami odbiorców.
41 D. Tułowiecki, Wybrane problemy społeczne rodzin w oglądzie Jerzego Popiełuszki – diagnoza, ocena, próba rozwiązań. Studium socjologiczne, „Analecta Cracoviensia” nr 48/2016, s. 234.
42 Zob. szerzej M. Rzeszutko-Piotrowska, Autorytet a władza polityczna w nauczaniu papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI – analiza w świetle paradygmatu myśli filozoficznej Maxa Webera, [w:] J. Zimny (red.) Autorytet. Przywództwo. Liderstwo, Stalowa
Wola 2020, s. 75. W niniejszym opracowaniu podkreślam, że ksiądz Jerzy Popiełuszko trafił do warszawskiego seminarium, gdy arcybiskupem warszawskim był
kardynał Stefan Wyszyński. W okresie kapłaństwa księdza Popiełuszki nauka kardynała Stefana Wyszyńskiego miała dla niego dużą wartość jako sługi Boga i Kościoła oraz wolności tych, którzy tak jak on byli upokorzeni.
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„Zaspokaja on czysto emocjonalne potrzeby swoich słuchaczy i wyznawców politycznych. W kościele księdza Popiełuszki urządzane są
seanse nienawiści. (...) Uczucie nienawiści politycznej do komunistów,
do władzy, do wszystkiego, co jest powojenną Polską, przynoszone jest
na tę salę przez bywalców, a pod dyrygencją księdza Popiełuszki przestaje być wewnętrznym robakiem drążącym człowieka. Polityczne uczucia doznają publicznego wyładowania w tłumie podobnie czujących. (...)
Ks. Jerzy Popiełuszko jest więc organizatorem sesji politycznej wścieklizny”43. W tym kontekście nasuwa się pytanie, w jakim stopniu atak
Urbana wynikał z pobudek osobistych – zemsty za niezwykle ostre słowa, których wcześniej użył wobec niego ksiądz Jerzy, krytykując ogłoszony przez Jerzego Urbana pomysł banicji przeciwników systemu.
Niewątpliwie Jerzy Urban był doświadczonym graczem, a władza komunistyczna zbyt dobrze zorganizowanym aparatem, aby można było
przypuszczać, że załatwiał on swoje prywatne porachunki.
Na tekst Jerzego Urbana odpowiedział osobiście ksiądz Popiełuszko podczas niedzielnej mszy świętej dla środowisk medycznych,
zaledwie cztery dni po jego publikacji, 23 września 1984 r.:- ,,Pan Jan
Rem – mówił w swoim kazaniu ksiądz Jerzy – chociaż wszyscy wiemy,
kto tchórzliwie kryje się pod tym pseudonimem, pozwolił sobie na bezkarne plucie w sposób wyjątkowo prymitywny na tysiące ludzi gromadzących się w powadze, aby modlić się za Ojczyznę. Nie zabierałbym
głosu, gdyby to był paszkwil [przygotowany] na mnie osobiście. Kieruję
się bowiem w życiu zasadą, że nikt nie jest w stanie mnie obrazić, ale
czuję się w obowiązku zabrać głos, gdy ktoś ubliża społeczności kościelnej i wchodzi z brudnymi butami w sfery misterium Kościoła, ofiary
Mszy Świętej. Już samo nazywanie liturgii Mszy Świętej, cytuję: seansem nienawiści (gdy nieustannie mówi się o miłości nawet nieprzyjaciół
takich jak pan Rem), sesją politycznej wścieklizny, czarną mszą i zbiorową histerią, świadczy wystarczająco o tym, że autor paszkwilu jest
gorliwym sługą szatana, ojca nienawiści”44.
J. Rem [J. Urban], Seanse nienawiści, „Tu i Teraz”, 19 września 1984.
P. Litka, Kulisy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Co Jerzy Urban powiedział prokuratorom z IPN ?,
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2501995,Kulisy-smierci-ksJerzego-Popieluszki-Co-Jerzy-Urban-powiedzial-prokuratorom-z-IPN (4.04.2020)
Jak tłumaczył w e-mailu z 17 kwietnia 2020 roku rzecznik prasowy pionu śledczego
IPN, prokurator Robert Janicki: ,,Jerzy Urban nie był przesłuchiwany w charakterze
świadka w śledztwie dotyczącym prowokacji na Chłodnej. Był on natomiast prze43
44
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Około dnia 20 września, a więc po publikacji paszkwilu Urbana
nastąpiły wydarzenia zasadnicze dla dalszych losów księdza Jerzego, o
których jednak opinia publiczna dowiedziała się na procesie jego morderców. W Departamencie IV MSW, zajmującym się Kościołem, odbyło
się kilka spotkań w kwestii możliwości uciszenia opozycyjnych duchownych, w tym Jerzego Popiełuszki, Teofila Boguckiego, Jana Sikorskiego, Stanisława Małkowskiego, Leona Kantorskiego. Uczestnikami
tych narad byli: Adam Pietruszka, wicedyrektor departamentu, Grzegorz Piotrowski. Z perspektywy reżimu najwygodniejsze było uciszenie
kapłana rękami jego kościelnych przełożonych. W ten sposób władza
zminimalizowałaby negatywne dla siebie skutki jego wystąpień. Kuria
była gotowa wysłać księdza Jerzego do Włoch jeszcze w 1984 r.45.
We wrześniu i na początku października 1984 r. nasiliły się kierowane wobec księdza pogróżki formułowane przez esbecję. Pretekstem
była m.in. pielgrzymka ludzi pracy na Jasną Górę zorganizowana przez
księdza Jerzego Popiełuszkę 16 września 1984 r. 9 października sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski spotkał się z gen. Zenonem Płatkiem, wicedyrektorem Departamentu IV MSW. „Ksiądz Popiełuszko eskaluje swoje wystąpienia antypaństwowe. (…) Jeżeli nie zaprzestanie tej działalności, straci dobrodziejstwo amnestii i grozi mu
sąd” – stwierdził zastępca szefa struktury zwalczającej Kościół46. W końcu władze zdecydowały się na ostrzejsze działania. 13 października 1984
r. milicja usiłowała doprowadzić do wypadku drogowego, w którym
ksiądz Jerzy miał zginąć. Akcja ta nie powiodła się. Kolejną próbę podjęto kilka dni później. Kiedy późnym wieczorem dnia 19 października
1984 r. ksiądz Jerzy Popiełuszko wracał samochodem z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został zatrzymany przez trzech funkcjonariuszy
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i uprowadzony. Stało się to na szosie w Górsku niedaleko Torunia. Nastało wtedy dziesięć dni modlitewsłuchiwany w tym charakterze w śledztwie, którego przedmiotem było kierowanie
zabójstwem ks. Jerzego Popiełuszki. W toku tegoż przesłuchania Jerzemu Urbanowi zadano pytania dotyczące okoliczności związanych z prowokacją na Chłodnej.
Nie udzielił on jednak żadnych istotnych informacji w tym zakresie, stąd też odstąpiono od ponownego przesłuchania ww. w charakterze świadka w śledztwie, którego przedmiotem była prowokacja na Chłodnej”, zob. ibidem.
45 P. Raina, Ks. Jerzy Popiełuszko. Męczennik za wiarę i ojczyznę, cz. I, W służbie
Kościoła, Olsztyn 1990,s. 213.
46 Na ten temat patrz: M. Szukała,35 lat temu zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkę,https://dzieje.pl/aktualnosci/35-lat-temu-zamordowano-ks-jerzegopopieluszke(5.04.2020)
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nego oczekiwania na powrót kapłana w wielu świątyniach w Polsce,
zwłaszcza w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Precyzyjnie
nie można stwierdzić, co się wydarzyło od momentu porwania kapłana
do chwili wrzucenia jego ciała do zalewu pod Włocławkiem. Prawdopodobnie ksiądz Popiełuszko uciekł z samochodu w czasie postoju
przed hotelem Kosmos w Toruniu, ale esbecy go dogonili i pobili47.
W dniu 30 października 1984 r. ze sztucznego zbiornika wodnego
przy tamie na Wiśle koło Włocławka milicja wyłowiła ciało księdza Jerzego Popiełuszki. Sekcja zmasakrowanego ciała została przeprowadzona w Białymstoku, ale pogrzeb, zgodnie z wolą katolickiego społeczeństwa, odbył się w Warszawie 3 listopada 1984 r. Na podstawie sekcji
zwłok potwierdzono, że ksiądz Jerzy Popiełuszko był bity. Zginął 19
października 1984 r., zanim został wrzucony do Wisły w okolicach tamy
we Włocławku. Do nóg księdza oprawcy przywiązali worek z kamieniami. W pogrzebie uczestniczyło wielu biskupów, kilkuset kapłanów
oraz prawie milion wiernych. Na podstawie specjalnego Dekretu ksiądz
Jerzy Popiełuszko został pochowany przy kościele św. Stanisława Kostki
w Warszawie. Od chwili śmierci cieszy się wyjątkową czcią wiernych.
Do jego grobu przybyło ponad 18 milionów ludzi, w tym papież Jan
Paweł II (14 VI 1987 r.) i papież Benedykt XVI (25 V 2002 r.). Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany w Warszawie w niedzielę 6 czerwca 2010 r.
Przekonanie wiernych o męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
za wiarę spowodowało, że kardynał Józef Glemp, arcybiskup metropolita
gnieźnieński i warszawski oraz Prymas Polski, wystarał się o potrzebne
zezwolenie Stolicy Apostolskiej i powołał archidiecezjalny trybunał, który
zajął się procesem beatyfikacyjnym księdza Jerzego. Proces ten na szczeblu
diecezjalnym trwał od 8 lutego 1997 r. do 8 lutego 2001 r. Następnie akta
procesu zostały przewiezione do Stolicy Apostolskiej i poddane dalszym
badaniom w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 6 czerwca 2010 r. w
Warszawie odbyła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki.
W kontekście prowadzonych rozważań trzeba podkreślić, że osoby oskarżone o tę zbrodnię, należały do świata komunistycznych służb
specjalnych. Służby takie generalnie zajmują się– z jednej strony – zbieraniem informacji prawdziwych dla siebie i swoich politycznych mocodawców, z drugiej – manipulowaniem, również za pomocą informacji
fałszywych opinią publiczną. Nieprawda jest jednym z podstawowych
mechanizmów ich działania. Sprawcy morderstwa na księdzu Jerzym
podjęli działania, które miały utrudnić śledztwo. Piotrowski nakłonił
47

Ibidem.
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sąsiadkę do składania fałszywego zeznania, że 19 października 1984 r.
wieczorem wrócił z grzybobrania do mieszkania. Dwudziestego pierwszego października w kawiarni cala trójka ustaliła działania dezinformujące, mające wywołać wrażenie, że ksiądz żyje48. Piotrowski zadzwonił z automatu do sekretariatu kurii, ale na dźwięk nazwiska księdza
Popiełuszki odłożono słuchawkę.
Można w tym miejscu rozważań zadać pytanie: czy decyzja o zamordowaniu księdza tym, którzy ją podjęli – kimkolwiek byli – służyła
rozwiązaniu problemu politycznego? Moim zdaniem odpowiedź na to
pytanie jest twierdząca. Ksiądz Popiełuszko był groźny, gdyż głosił prawdę. Poza tym ksiądz Jerzy był popularny, gdyż skupiał wokół siebie ludzi z
różnych środowisk. Ksiądz Jerzy Popiełuszko posiadał w sobie magnetyzm
– odpowiada Krzysztof Piesiewicz49. W końcu stycznia 2019 r., prokurator
Barbara Śledź z pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w długim
akcie oskarżenia przedstawiła trzem byłym esbekom: Grzegorzowi P.,
Waldemarowi Ch. (dzisiaj Waldemarowi O.) oraz Leszkowi P. (dzisiaj:
Pawłowi N.) zarzuty związane z prowokacją na Chłodnej. Wśród nich pojawiło się m.in. tworzenie przeciwko księdzu Jerzemu Popiełuszce fałszywych dowodów i podrzucenie ich do jego warszawskiego mieszkania, a
później wykorzystanie ,,odkrytych” w czasie rewizji dowodów w śledztwie
warszawskiej Prokuratury Wojewódzkiej, które prowadzono już od 1982 r.
przeciwko księdzu Jerzemu. Umorzono je na podstawie amnestii latem
1984 r., na krótko przed uprowadzeniem i śmiercią księdza50. 22 kwietnia
B. Badora, J. Szymańska, Kult ks. Jerzego Popiełuszki w świetle danych statystycznych i świadectw materialnych, „Kultura i Społeczeństwo” 1993, nr3.
49 http://niniwa22.cba.pl/ksiadz_jerzy_popieluszko.htm(8.04.2020)
50
P.
Litka,
Kulisy
śmierci
ks.
Jerzego
Popiełuszki…,
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2501995,Kulisy-smierci-ksJerzego-Popieluszki-Co-Jerzy-Urban-powiedzial-prokuratorom-z-IPN (4.04.2020)
Jerzy Urban wyznał, że podczas pracy rzecznika rządu trafiały do niego regularnie
dane z MSW. Były to tzw. Informacje dzienne Gabinetu Ministra, które wychodziły
od poniedziałku do piątku i trafiały na biurka najważniejszych osób w państwie.
Jednym z załączników dodawanych do tych analiz były informacje opracowywane
przez pion kościelny, czyli Departament IV MSW oraz jego niższe wydziałowe
odpowiedniki w poszczególnych województwach, ibidem. Publikowane w nich
informacje, wykorzystywane były później ochoczo przez Jerzego Urbana podczas
konferencji prasowych. Wśród księży wymienianych w tychże biuletynach pojawiały się regularnie i niezmiennie nazwiska: Małkowski, Jancarz, Popiełuszko. Nie
pamiętam już – wyznaje w wywiadzie-rzece Urban – co w nich [w tych biuletynach
– przyp. M.Rz-P ] było, natomiast pamiętam, że przysłali mi, jeszcze przed dru48
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1985 r., po dwóch rozprawach został wydany wyrok dla sprawców uprowadzenia i śmierci kapelana Solidarności51. Niespełna dwa i pół miesiąca
wcześniej, 7 lutego 1985 r., toruński Sąd Wojewódzki skazał czterech byłych
funkcjonariuszy Departamentu IV MSW na kary od 14 do 25 lat pozbawienia wolności.
Trzeba podkreślić, że prokurator w mowie końcowej zażądał dla
Grzegorza Piotrowskiego kary śmierci (wbrew stanowisku oskarżycieli
posiłkowych), ale sąd skazał go, wraz z Adamem Pietruszką, na kary po
25 lat więzienia. Leszek Pękala miał odbyć karę pozbawienia wolności –
15 lat, a Waldemar Chmielewski – 14 lat. Rozprawa przed Sądem Najwyższym nie wzbudziła już tak dużego zainteresowania mediów jak
proces toruński. Oskarżeni funkcjonariusze, jak wynika z zachowanych
protokołów, nie byli obecni na rozprawach. Zmienili się tylko niektórzy
adwokaci, którzy reprezentowali skazanych esbeków, zaś Sąd Najwyższy podtrzymał wyroki z Torunia. Żaden z morderców księdza Jerzego
nie odbył pełnego wymiaru kary. 10 lipca 1986 r., ówczesny szef MSW
gen. Czesław Kiszczak przeprowadził dłuższe spotkanie z arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim oraz księdzem Alojzym Orszulikiem.
Rozmowa dotyczyła m.in. amnestii dla wszystkich więźniów, którzy
odbywali wówczas w PRL kary pozbawienia wolności. W rozmowie
Kiszczak podkreślił, że myśli o zastosowaniu amnestii wobec księdza
Sylwestra Zycha, skazanego w 1982 r. m.in. ,,za udział w związku zbrojnym” wraz z kilkoma młodymi ludźmi z Grodziska Mazowieckiego.
Dwójka z nich brała udział w próbie rozbrojenia milicjanta Zdzisława
Karosa. Podczas szamotaniny padł strzał, a ranny milicjant wkrótce
zmarł. ,,Boję się jednak” – stwierdził generał Kiszczak –,,że jeśli ruszymy
sprawę sprawców zabójstwa Karosa, to powstaje problem zabójców ks.
Popiełuszki. Jeśli nie zostanie wobec nich wykonany jakiś akt [łaski], to
całe zło skrupi się na nich. Dlatego chciałbym się poradzić księdza arcybiskupa, jakie by widział rozwiązanie w tej sprawie”52.
Arcybiskup zdecydowanie odpowiedział generałowi Kiszczakowi, że
łączenie tych dwóch spraw jest niedopuszczalne. ,,Zabójstwo ks. Popiełuszki było dokonane przez funkcjonariuszy MSW z premedytacją, podkiem, artykuł o jakiejś garsonierze Popiełuszki napisany przez kogoś z MSW z
prośbą, czy mógłbym go oszlifować, ibidem.
51 P. Litka, Sprawa zabójstwa księdza Popiełuszki przed Sądem Najwyższym,
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2496462,Sprawa-zabojstwaksiedza-Popieluszki-przed-Sadem-Najwyzszym (7.04.2020)
52 Ibidem.
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czas gdy zabójstwo [sierżanta Zdzisława] Karosa dokonało się w szczególnych okolicznościach – początek stanu wojennego – i było raczej przypadkowe”- replikował abp Dąbrowski. Kiszczak pozornie zgodził się z hierarchą, ale i tak zrobił swoje. Zaledwie dwa miesiące po tej rozmowie rozpoczął urzędowe starania o przeprowadzenie zmniejszenia kar skazanym
esbekom. Przyniosły one spodziewane skutki. 7 października 1986 r. złagodzono kary trzem skazanym w Toruniu byłym funkcjonariuszom MSW:
Pietruszce z 25 lat na 15 lat, Pękali z 15 lat na 10 lat, a Chmielewskiemu z 15
lat do 8 lat. 17 grudnia 1987 r., doszło do ponownego złagodzenia kar z
Torunia: Pietruszce do 10 lat, Pękali do 6 lat, a Chmielewskiemu do czterech lat i pół roku. Po raz pierwszy złagodzono też karę Piotrowskiemu: z
25 lat do 15 lat pozbawienia wolności. Każda z tych amnestii była oparta na
ustawie z 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców
niektórych przestępstw53. Za każdym razem naginano PRL-owskie prawo.
Przyspieszyło to także opuszczanie zakładów karnych przez skazanych w
procesie toruńskim54. Prymas Polski kard. Józef Glemp w homilii wygłoszonej na placu Teatralnym w Warszawie z okazji obchodów Wielkiego
Jubileuszu Roku 2000 podkreślał, że żałuje, iż nie mógł ocalić życia kapłana
Jerzego Popiełuszki55.
Społeczno-obywatelskim skutkiem procesu w sprawie zabójstwa
księdza Jerzego było m.in. utworzenie Społecznego Stowarzyszenia
Obrony Praw Człowieka, powstałego w listopadzie 1984 r. w Toruniu w
reakcji na zamordowanie ks. Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy
SB. Jego założycielami byli m.in.: Kazimierz Antonowicz, Roman Backer, Marek Berak, Elżbieta Konstancja Choszcz, Adam Czarnota, Jaromir

Dz. U. 1986, nr 26, poz. 126.
Informacje pochodzą ze strony internetowej: P. Litka, Sprawa zabójstwa …,
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2496462,Sprawa-zabojstwaksiedza-Popieluszki-przed-Sadem-Najwyzszym(7.04.2020)
55 M. Szukała, 35 lat temu…, https://dzieje.pl/aktualnosci/35-lat-temuzamordowano-ks-jerzego-popieluszke (5.04.2020) Miał na myśli propozycje składane Popiełuszce w ostatnich miesiącach przed zabójstwem. Plany zwierzchników
duchownego odbiły się szerokim echem w kręgach opozycji. Krytykowano je jako
ustępstwo wobec władz komunistycznych. Zakładano, że władze nie posuną się w
swoich działaniach do próby porwania lub zamordowania Popiełuszki. Glemp
zdecydował, że przyszłość misji kapłana będzie zależeć wyłącznie od niego samego, a nie arbitralnej decyzji jego jako prymasa, ibidem.
53
54
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Durczewski, Małgorzata Dzwonkowska, Jerzy Grzeszkiewicz, Alicja
Grześkowiak, Krzysztof Grygiel, Wiesław Jankowski56.
2. Medialne reperkusje morderstw księży w Polsce i Ameryce
łacińskiej. Rewizja pytania: czy istnieje związek między zamordowaniem polskiego księdza a Ameryką łacińską ?
W celu wskazania relacji pomiędzy polskimi i amerykańskimi
morderstwami duchownych należy przedstawić sylwetkę Noama
Chomsky’ego, lingwisty, krytyka polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych oraz autora publikacji, na której oparta jest podstawowa część
niniejszego opracowania.19 lipca 1986 r. Daniel Ortega, prezydent Nikaragui w latach 1985–1990 wydał publiczne oświadczenie, że od 1979 r. w
Ameryce Łacińskiej zamordowano 138 duchownych, a kolejnych 278
uprowadzono lub uznano za zaginionych57. Rezultatem autorskiej kooperacji Noama Chomsky’ego z Edwardem S. Hermanem była publikacja pt. Manufacturing Consent. Autorzy wskazali w tej książce model
propagandy, który powinien być obrazem działania mediów. Jak zauważa Jeffery Klaehn w tekście A Critical Reviewand Assessment o f Herman and Chomsky’s propaganda Model58, autorzy skupiają się w swojej pracy na strukturze funkcjonowania samej propagandy, a nie na ocenie
skutków jej działania. Stawiają oni także tezę, że opisywany mechanizm
jest większym problemem w państwach demokratycznych niż totalitarnych. Z kolei J. Klaehn twierdzi: ,,Mass media playane specially important role in democratic societies. They are presupposed to act as Inter
mediary vehicles that reflect public opinion, respond to public concerns
and make the electorate cognizant of state policies, import ant events
and view points. The fundamental principles of democracy depend
upon the notion of a reasonably informel electorate. The ‘propaganda
model’ of media operations laid out and applied by Edward Herman
and Noam Chomsky in Manufacturing Consent: The Political Economy of
the Mass Media postulates that elite media Inter lock with other institution alsectors in ownership, management and social circles, effectively
circumscribing theirability to remain analytically detached from other
56

http://www.encysol.pl/wiki/Spo%C5%82eczne_Stowarzyszenie_Obrony_Pra
w_Cz%C5%82owieka (4.04.2020)
57 N. Chomsky, Language and Politics, Montreal-New York 1999, s. 347.
58 J. Klaehn, A Critical Review and Assessment o f Herman and Chomsky’s
,,Propaganda Model”,,EuropeanJournal of Communication” 2002, vol. 17, nr 2, s. 153.
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dominant institution alsectors. The model argues that the net result of
this is self-censorship with out any significant coercion”59.
W zbiorze Language and Politics Noam Chomsky konstatuje, że:
,,Jednym ze sposobów na kontrolowanie ludzkich myśli jest tworzenie
pozorów debaty, będąc jednocześnie pewnym, że debata ta pozostaje w
bardzo wąskim zakresie; mówiąc wprost, musisz być pewnym, że obie
strony uczestniczące w debacie zgadzają się z pewnymi założeniami,
które stanowią właśnie produkt systemu propagandy”60. Istotne jest tu
to, iż określony przez Noama Chomsky’ego oraz Edwarda S. Hermana
model propagandy nie jest tylko teoretyczną dyskusją na temat zastosowania propagandy w mediach. Jest on oparty na empirycznych przeglądach instytucji medialnych oraz emitowanych przez nie przekazów.
Chomsky stwierdza: ,,The term ‘conspiracy theory’ is particular lyrevealing. I’vealways explicitly and forcefully opposed‘ conspiracy theories,’
and even am well known for that (…) My work (and Ed Herman’s, and
others’) is about as much of a ‘conspiracy theory’ as a study of GM that
suggests that its management seeks to maximize profit and market share. But to the intellectual classes, to sugges tthat institutional factorsenterinto policy is like waving a red flag in front of a bull – for very good
reasons61. Dodatkowo Chomsky podkreśla: ,,The propaganda model
does not assertthat the media parrot the line of the current state managers in the manner of a totalitarian regime; rather, that the media reflect
the consensus of Power fulelites of the state-corporatenexus generally,
including those who object to some aspect of government policy, typically on tactical grounds. The model argues, from its foundations, that
the media will protect the interests of the powerful, not that it will protect state managers from their criticisms; the persistent failure to seethis
point May reflect more general illusions about our democratic system”62.
Chomsky uważa, że model propagandy jest najlepiej potwierdzoną empirycznie teorią w naukach społecznych. Model ten określa tendencję systemowo-uwarunkowanego odchylenia w obiektywności nie59 J. Klaehn, Critical Review and Assessment…, s. 147-148. Poza tym J. Klaehn
konstatuje: ,,autonomy of the mass media is marginal dueto increasingly concentrated corporate ownership, dependence on advertising as the principal
ource of revenue, and routine reliance up on corporate and state sources”, zob.
ibidem, s. 169.
60 N. Chomsky, Language and …, s. 672.
61 Personal correspondence, 8 December 1998.
62 N. Chomsky, Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies, Toronto 1989, s. 149.
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państwowych środków masowego przekazu, którą wyjaśnia na podstawie uwarunkowań ekonomicznych. Model ten został zaprezentowany w
książce pt. Manufacturing Consent: the Political Economy of the Mass Media.
Teoria Hermana i Chomskiego prezentuje istnienie „pięciu filtrów, które
stanowią o selekcji typów wiadomości i dopuszczaniu ich do publikacji,
a także zakłada podział ról, które mają być spełnione lub wykonywane
(np. kto ma mieć pracę, a kto nie)”. Do pięciu filtrów w 1988 r. w USA
zaliczono: 1) własność; 2) źródło finansowania; 3) źródło informacji; 4)
dezaprobatę; 5) antykomunistyczną ideologię63. Zgodnie z założeniami
powyższego modelu trzy pierwsze filtry wywierają największy
wpływ64. Herman i Chomsky zauważyli, że wszystkie głównonurtowe
media są dużymi korporacjami będącymi częścią większych korporacji,
których działalność wykracza poza media. Za przykłady można podać:
TVN i Onet, które są częścią grupy ITI65.
Autorzy zwracają uwagę, że przetrwanie mediów głównonurtowych w znacznej mierze zależy od reklamy. Przykładowo gazeta taka
jak New York Times 75% zysków uzyskuje z reklam66. Znaczenie roli
filtru jako źródła finansowania tłumaczy się tradycyjnym modelem biznesu. Gazeta posiada własny produkt i konsumentów. Istotnym produktem są osoby, które kupią gazetę i w ten sposób staną się potencjalnymi odbiorcami reklamowanych towarów. Konsumenci zakładają firmy, które płacą za sprzedaż reklamowanych produktów. Z kolei firmy
kupujące reklamy są konsumentami, zaś czytelnicy są produktem.
Spośród wskazanych w książce pt. Language and Politics przykładów Chomsky oraz Herman za szczególnie interesujące uznali badania
nad kwestią morderstw kapłanów na zlecenie władzy. Autorzy wskaza63 Informacje na ten temat patrz:
https://opentextbc.ca/mediastudies101/chapter/the-propagandamodel/(9.05.2020)
64 https://chomsky.info/ (10.05.2020)
65 E. S. Herman, N. Chomsky, Manufacturing Consent: the Political Economy of
the Mass Media. Pantheon Books, Nowy Jork 1988, s. 45. Na ten temat: M. Rzeszutko-Piotrowska, Media społecznościowe jako nowe narzędzie budowania wizerunku w firmach w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] M. Kaczmarczyk (red.), Problemy
konwergencji mediów w Polsce, Oficyna Wydawnicza Humanitas i Wyd. Verbum
2013, s. 415-423; M. Rzeszutko-Piotrowska, Wybrane narzędzia komunikowania
wewnętrznego i zewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] M.
Kaczmarczyk (red.), Oblicza komunikacji społecznej. Wokół problematyki marketingu
i public relations w nowoczesnym społeczeństwie, Sosnowiec 2013, s. 79-93.
66 https://chomsky.info/consent01/(15.05.2020)
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nego opracowania konstatują: ,,Mass media nie wyjaśniły nigdy, dlaczego Andriej Sacharow jest wart, zaś Jose Luis Massera w Urugwaju – nie
jest wart [zamieszczenia o nim informacji w mediach]; uwaga i ogólna
dychotomizacja dokonuje się w sposób naturalny, jako rezultat pracy
filtrów, ale jest on taki sam, jak komisarz instruujący media: Skoncentrujcie się na zbrodniach wrogich sił i zapomnijcie o zbrodniach przyjaciół”67. Zbieżny przykład stanowią relacje medialne dotyczące sprawy
morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki w Polsce, przyrównane do zabójstw ponad setki duchownych zabitych w latach 80 XX wieku.
Chomsky i Herman podkreślają: „W naszym modelu Popiełuszko,
zamordowany we wrogim państwie, będzie ofiarą wartościową, podczas gdy księża zamordowani w państwach z nami współpracujących w
Ameryce Łacińskiej będą bezwartościowi”68. Chomsky i Herman przeprowadzili szczegółowe analizy dotyczące porwania księdza Popiełuszki oraz morderstw duchownych w państwach Ameryki Łacińskiej. Dla
przykładu chodliwy również w Ameryce Łacińskiej „New York Times”
zawarł na swoich kartach około osiemdziesięciu artykułów dotyczących
sprawy morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki o łącznej długości 1183 cali.
Dużo informacji zamieszczono na pierwszej stronie gazety oraz – dodatkowo – otrzymały one trzy komentarze redakcyjne69.
Z kolei podobnych informacji w związku z morderstwami setek
duchownych w Ameryce Łacińskiej pomiędzy 1964 r. i 1985 r. było już o
ok. 1/3 mniej, tj. 57 publikacji o łącznej długości oscylującej wokół 604,5
cala. Tylko osiem informacji znalazło się na pierwszej stronie, ale żadna
z nich nie otrzymała komentarza redakcyjnego70.
Informacje o morderstwach w Ameryce Łacińskiej, w tym również
o arcybiskupie Salwadoru Oscarze Romero71, posiadały zbieżne cechy,
N. Chomsky, Language and …, s. 672.
Ibidem, s. 38-39.
69 Ibidem, s. 40-41.
70 Ibidem, s. 42.Jeżelichodzi o inne rozpoznawalne tytuły docierające do Ameryki Łacińskiej, trzeba tu wskazać, że „Times” i „Newsweek” łącznie opublikowały 16 artykułów (o długości 313 cali) dotyczących ks. Jerzego Popiełuszki.
Tematowi duchownych zabitych w amerykańskiej strefie wpływów poświęciły
10 tekstów o łącznej długości 247,5 cala, ibidem, s. 42.
71 24 marca 1980 r. arcybiskup odprawiał mszę w rocznicę śmierci matki przyjaciela. Czerwony volkswagen z kilkoma mężczyznami w środku wjechał na teren
przyszpitalny. Arcybiskup modlił się: „Wiemy, że nikt nie umiera na wieki i że ci,
którzy swe zadanie spełnili z głęboką wiarą, nadzieją i miłością, otrzymają koronę
chwały. W tym duchu módlmy się za panią Saritę i za nas samych”. W tym momen67
68
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których nie można znaleźć w informacjach medialnych dotyczących
zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki. Poza różnicami ilościowymi –
zdaniem Chomsky’ego i Hermana – występują także różnice jakościowe,
dotyczące sposobu relacjonowania porównywanych morderstw. W opinii Chomsky’ego i Hermana zbrodnia związana z zabójstwem polskiego
księdza została ukazana w mediach Ameryki Łacińskiej w sposób, który
miał na celu wstrząśnięcie odbiorcami przekazu72. Ich zdaniem także
morderstwa księży z Ameryki Łacińskiej, tak samo sadystyczne w formie, a jednak z jakichś przyczyn potraktowane zostały zupełnie inaczej.
W przypadku księdza Popiełuszki, według Chomsky’ego i Hermana,
„sytuacja była o wiele prostsza niż ta w Salwadorze”, a konflikt można było
przedstawić jako ,,starcie rządu z opozycją”, czy nawet Wschodu z Zachodem. Mimo iż cztery amerykańskie misjonarki zostały zgwałcone i zabite
przez członków Gwardii Narodowej w Salwadorze, również w tym przypadku media nie znalazły żadnych powiązań tego morderstwa ze wspieranym przez Stany Zjednoczone wojskowym rządem.
W relacjach prasowych i telewizyjnych dokonywano rozdziału
rządu od Gwardii Narodowej, podczas gdy „w przypadku Popiełuszki
nigdy nie pozwolono czytelnikowi zapomnieć, że policja odpowiedzialna za morderstwo stanowiła część polskiego rządu”73.G. Olson i L. Facie padł strzał w stronę ołtarza. Kula kalibru 22 przebiła serce arcybiskupa. Papież
Franciszek już w 2016 r. powiedział dziennikarzom (podczas jednej ze słynnych konferencji na pokładzie samolotu): ,,Romero to człowiek Boży. Nie ma żadnych przeszkód. Czekamy na sygnał Pana”. Na początku lutego ogłosił dekret uznający męczeństwo abp. Romero. Beatyfikacja nastąpiła 23 maja 2015 r. W 2018 r. Romero został
przyjęty w poczet świętych”, zob. M. Zimmerman, Zbrodnia pod ołtarzem. Dlaczego
zginął arcybiskup Romero?, https://wiadomosci.onet.pl/religia/40-lat-temu-zginalabp-oscar-romero/wqsk3 (7.04.2020) Z kolei Juan Jesús Posadas Ocampo tomeksykański duchowny katolicki, kardynał, arcybiskup metropolita Guadalajary. Wchodził
on w skład Papieskiej Rady ds. Rodziny i Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.
Kiedy Guadalajara stała się ośrodkiem nasilającego się handlu narkotykami, kardynał
Ocampo zdecydowanie przeciwstawiał się tej pladze, dając temu wyraz między innymi podczas kazań w katedrze. 24 maja 1993 r. samochód, w którym znajdował się
kardynał i kilka innych osób, został ostrzelany na lotnisku w Guadalajarze z bliska
przez nieznanych sprawców, prawdopodobnie wynajętych przez handlarzy narkotyków. Wszyscy pasażerowie samochodu zginęli. Kardynał został pochowany w
podziemiach
katedry
metropolitalnej,
https://historica.fandom.com/wiki/Juan_Jesus_Posadas_Ocampo (5.04.2020)
72 N. Chomsky, Language and …, s. 43.
73 Ibidem, s. 54.
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igley podkreślają, że: ,,Chomsky agrees, though, that actual langua geusetends to mainta instructures of authority and domination. He believes without question that ,,there’s a big degree of illiteracy and functionalil literacy” in the nation and that the media, through their in sistence on concision, help to fosteril literacy, impost conventional thinking, and Block serach inginquiry and critical analysis. Chomsky applauds Paulo Freire’s liberatory learning pedagogy and believes that
composition courses are perfect lyappropriateplaces for help Ing students develop systems of intellectual self-defense and the capacity for in
quiry”74. B. Cohen75 zwraca uwagę, że media od dawna są istotnymi
elementami w procesach kształtowania polityki państwa. Szereg uczonych podkreśla, że media mają wpływ zarówno kulturowy, jak i polityczny na postawy społeczne76: ,,There is Sommer it to the argument
that Herman and Chomsky’s PMseems to suggest a lack of agency on
the part of media audiences. This Has als obeen a criticism of other models, such as the Frankfurt School and Critical Theory. While it is certainly the case that people are not ‘passive receivers’ of media information, the PM’s argument is that media Texas are of tenen coded in specific ways, to valorize certain voices and interpretations over others, as the
author ssuggest with their filter mechanisms”77.
Podsumowanie
Przegląd zaprezentowanych materiałów potwierdza, że na jego tle
można przedstawić kilka ogólniejszych wniosków.
Po pierwsze,19 października 1984 r., ksiądz Jerzy Popiełuszko, duszpasterz ludzi pracy i kapelan „Solidarności”, został zamordowany przez
funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Kult księdza Jerzego Popiełuszki jest międzynarodowym fenomenem. Jego
relikwie znajdują się w ponad tysiącu kościołów na całym świecie. Wierność najważniejszym wartościom – prawdzie, wolności, sprawiedliwości za
cenę życia – przemawia do ludzi w każdym czasie i miejscu, gdyż działania
74 G. Olson, L. Faigley, Language, Politics, and Composition: A Conversation with
Noam Chomsky, ,,Journal of Advanced Composition”, vol. 11/1991, s. 235.
75 B. C. Cohen, The Press and Foreign Policy, Princeton 1963, s. 15-16.
76 R. Hackett, News and Dissent: The Press and the Politics of Peace in Canada. Norwood, NJ: Ablex 1991, s. 16; P. Desbarats, Guide to Canadian News Media, Toronto
1990, s. 150; W. Clement, Canadian Corporate Elite: Analysis of Economic Power, Toronto 1975, s. 278-280; J. Hartley, Understanding News, New York 1982, s. 9-10.
77 Personal correspondence, Dr Valerie Scatamburlo-D’Annibale, Department of Communications, University of Windsor, November 2001.
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duszpasterskie w obliczu zniewolenia narodu są świadectwem prawdziwego patriotyzmu. Grób księdza Jerzego Popiełuszki odwiedziło kilkadziesiąt milionów ludzi z kraju i zagranicy.
Po drugie, badacze działań bezpieki podkreślają, że należy wykluczyć, iż esbecy zamordowali księdza Jerzego bez polecenia zwierzchników. Mimo ogromnych kosztów politycznych władze komunistyczne
mogły zdecydować się na zabicie Popiełuszki w celu zastraszenia opozycji. Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo w
sprawie kierowania mordem na księdzu Popiełuszce przez osoby, które
w hierarchii partyjno-państwowej zajmowały wyższe stanowiska niż
Ciastoń i Płatek. Nie znaleziono dotychczas dowodów pozwalających na
postawienie komukolwiek zarzutów, choć istnieją poszlaki o możliwym
współudziale wysokich rangą funkcjonariuszy PRL78.
Po trzecie, katoliccy duchowni w Ameryce Łacińskiej czują się coraz mniej bezpiecznie. Od lat 80 XX w. placówki prowadzone przez organizacje kościele stają się celem ataków. Rezultatem autorskiej kooperacji Chomsky’ego z Edwardem S. Hermanem była publikacja pt. Manufacturing Consent. Autorzy wskazali w tej książce model propagandy,
który powinien być obrazem działania mediów. Informacje o morderstwach księży w Ameryce Łacińskiej posiadały zbieżne cechy, których
nie można znaleźć w informacjach medialnych dotyczących zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki. Poza różnicami ilościowymi – zdaniem
Chomsky’ego i Hermana – występują także różnice jakościowe, dotyczące sposobu relacjonowania porównywanych zdarzeń. W opinii
Chomsky’ego i Hermana zbrodnia związana z zabójstwem polskiego
księdza została ukazana w mediach Ameryki Łacińskiej w sposób, który
miał na celu wstrząśnięcie odbiorcami przekazu.
Streszczenie:
19 października 1984 r., ks. Jerzy Popiełuszko, duszpasterz ludzi
pracy i kapelan „Solidarności”, został zamordowany przez funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kult księdza Jerzego Popiełuszki jest międzynarodowym fenomenem. Spośród
wskazanych w książce pt. Language and Politics przykładów N. Chomsky
oraz E. S. Herman za szczególnie interesujące uznali badania nad kwestią morderstw kapłanów na zlecenie władzy. Rezultatem autorskiej
kooperacji Noama Chomsky’ego z E. S. Hermanem była publikacja pt.
M. Szukała, 35 lat temu…, https://dzieje.pl/aktualnosci/35-lat-temuzamordowano-ks-jerzego-popieluszke(5.04.2020)
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Manufacturing Consent. Autorzy wskazali w tej książce model propagandy, który powinien być obrazem działania mediów. W opracowaniu
zostanie przeprowadzony przegląd porównawczy zagadnień dotyczących zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki i działalności rewolucyjnej
duchownych w Ameryce łacińskiej w świetle przekazów medialnych i
modelu propagandy Noama Chomsky’ego i E. S. Hermana. W niniejszym opracowaniu zostaną omówione najistotniejsze kwestie dotyczące
m.in. historii życia błogosławionego Jerzego Popiełuszki; medialnych
reperkusji morderstw księży w Polsce i Ameryce łacińskiej. Podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie: czy istnieje związek między zamordowaniem polskiego księdza a Ameryką łacińską?
Słowa kluczowe: ksiądz Jerzy Popiełuszko, morderstwo, Ameryka Łacińska, media
Summary:
The murder of priest Jerzy Popiełuszko and clergy in Latin America –
analysis in the light of the propaganda model of Noam Chomsky and Edward S.
Herman
Jerzy Popiełuszko, a priest of working people and chaplain of "Solidarity", was murdered by officers of the Fourth Department of the Ministry
of the Interior. The cult of priest Jerzy Popiełuszko is an international phenomenon. From among examples indicated in the book titled Language and
Politics, Chomsky and Herman found the research on the issue of murders
of priests commissioned by the authorities particularly interesting. Chomsky's authorial cooperation with Edward S. Herman resulted in a publicationen titled Manufacturing Consent. In this book, the authors described a
model of propaganda, which should be a picture of media activity. This
study presents a comparativ ereview of issuesre lated to the murder of
priest Jerzy Popiełuszko and resolution ary activities of clergy in Latin
America in the light of media coverage and the propaganda model of Noam Chomsky and Edward S. Herman. It also includes the most import anta
spects from the history of blessed Jerzy Popiełuszko life and media repercussions of the murders of priests in Poland and Latin America. Anattemptis made to answer the question: Is there a connection between the murder
of a Polish priest and Latin America?
Keywords: priest Jerzy Popiełuszko, murder, Latin America, media
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Karolina Gadowska

Patriotyzm we współczesnym świecie
Wstęp
Należy pamiętać o zachowaniu i uszanowaniu, w ramach współczesnych procesów społecznych i kulturowych, wartości dziedzictwa
własnej ojczyzny oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Analiza
współczesnej polskiej rzeczywistości wskazuje bowiem, że w ramach
dzisiejszych procesów transformacji dochodzi między innymi do zagrożenia, a nawet negacji patriotyzmu jako postawy wobec własnej ojczyzny. Negacja ta ma podwójny wymiar. Z jednej strony jest to negacja
samej postawy patriotyzmu i uznania jej za przeżytek, a nawet postawę
szkodliwą we współczesnych procesach integracyjnych. W opinii niektórych środowisk jest to postawa prowadząca wprost do tworzenia
etnicznych gett, separatyzmów, a nawet nacjonalizmów, a tym samym
zagrażająca procesom integracji i jednoczenia się społeczeństw i narodów. Z drugiej strony jest to negacja nie tyle samej postawy, ile próba
odejścia od pojęcia patriotyzmu jako rzekomo „nieczytelnego”, niezrozumiałego i zdewaluowanego dla współczesnego człowieka.
W tym kontekście patriotyzm staje się w polskiej rzeczywistości
faktycznie wyzwaniem współczesności, które podjąć muszą wielorakie
instytucje. Chodzi o fakt nowej edukacji. Wypowiedź niniejsza jest przyczynkiem do toczącej się dziś w Polsce dyskusji na temat patriotyzmu
jako jakościowo ważnej postawy. Jeśli chce się w pełni zasadnie ukazać
rzeczywiste znaczenie patriotyzmu jako wartościowej postawy współczesnego człowieka i mówić o konieczności edukacji patriotycznej, to
trzeba pokazać jego współczesną przedmiotową treść. W pełni świadomie użyte zostało pojęcie „współczesna treść”. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w definiowaniu współczesnego patriotyzmunależy odejść
od jego historycznego rozumienia i znaczenia (patriotyzm powstańczy,
wyzwoleńczy), a ukazać jego dzisiejszą konotację mającą charakter dynamicznej obecności człowieka w jego relacji do środowiska, w którym
żyje i realizuje swoje cele. To zaś jest możliwe na bazie zdefiniowania
ojczyzny jako kategorii aksjologicznej. W konsekwencji wypowiedź niniejsza zawierać będzie: próbę opisu ojczyzny, wydobycie jej aksjologii,
zdefiniowania współczesnego patriotyzmu. We wszystkich tych elemen-

tach patriotyzm jawić się będzie jako współczesne wyzwanie domagające się nowej edukacji.
1. Pojęcie patriotyzmu
W literaturze przedmiotu spotkać można wielką różnorodność
ujęć definicyjnych patriotyzmu.
Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny, zdolność poświęcenia się dla
niej, stawianie dobra swego kraju ponad partykularne interesy własne i
własnej klasy, profesji, partii, a także określenie orientacji politycznej1.
Patriotyzm to przede wszystkim poczucie i branie odpowiedzialności za przeszłość narodu i za jego przyszłość. Staje się on wówczas
źródłem godności i honoru człowieka, sprawiedliwości i solidarności
międzyludzkiej, miłości i pokoju, wolności i demokracji, które urzeczywistniają się w dopełnianiu i realizowaniu różnych zobowiązań wobec
kraju, narodu i państwa. Osobiste dobro nie może stać w sprzeczności z
dobrem narodu i z dobrem powszechnym2. Patriotyzm musi być wolny
od demagogicznych i populistycznych haseł głoszących jego wyjątkową
rolę wśród narodów, a także wolny od paranoicznego poszukiwania
wrogów wśród innych narodów.
Anglojęzyczne wydawnictwa encyklopedyczne definiują patriotyzm jako miłość do czyjegoś kraju lub narodu albo jako cnotę polityczną, która sprawia, że człowiek gotów jest do poświęcenia się i ofiary na
rzecz pomyślności czyjegoś kraju rodzinnego (homeland) i współobywateli3. Słownik językowy Niemiec precyzuje pojęcie patriotyzmu jako
silne odczucie przynależności do ojczyzny (Heimat), które może znaleźć
wyraz w bezinteresownej ofierze na rzecz społeczności państwowej, a
zwykle wyraża się w podtrzymywaniu tożsamości narodowej, jak i szacunku do symboli narodowych4.
Włoska definicja patriotyzmu to uczucie oddania, miłości, wierności ojczyźnie (patria), przywiązanie do jej wartości oraz instytucji, często
w sposób fanatyczny i wojowniczy5.

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Świat
Książki, Warszawa 2001,
2 E. Ponczek, A. Sepkowski (red.), Cywilizacyjna tożsamość europejska a polski
patriotyzm, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Włocławek 2006,
3 P. Burgoński, Patriotyzm w Unii Europejskiej, Narodowe Centrum Kultury,
Warszawa 2008,
4 Ibidem
5 Ibidem
1
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Pod pojęciem patriotyzm w Wielkiej Encyklopedii PWN znajdziemy definicję, iż jest to w znaczeniu ogólnym wszelkie umiłowanie
ojczyzny jako miejsca swojego pochodzenia i/lub zamieszkania. Ojczyzną w tym sensie może być każda okolica lub region, do którego jednostka jest szczególnie przywiązana (w takim przypadku mówi się o
patriotyzmie lokalnym i ojczyźnie prywatnej), ale ojczyzną może być
również cały kraj zamieszkany przez naród, z którym jednostka się
identyfikuje (ojczyzna ideologiczna) i tak bywa najczęściej rozumiana.
W tym drugim przypadku patriotyzm to nie tylko sentyment, lecz również gotowość do poświęcenia się dla ojczyzny (np. oddania życia w
czasie wojny), stawianie dobra swego kraju ponad partykularne interesy
własne i własnej klasy, profesji, partii, tego rodzaju patriotyzm stanowi
część składową ideologii wszelkich ruchów wyzwoleńczych w niektórych sytuacjach historycznych. Przykładem są: patriotyzm w czasie rewolucji francuskiej 1789-1799, Stronnictwo Patriotyczne w Polsce w końcu XVIII wieku czy też patrioci jako zwolennicy rozstrzygnięć militarnych w przeddzień I wojny światowej i w czasie jej trwania. To na czym
polega patriotyzm bywa przedmiotem gwałtownych sporów ideologicznych, u których podstawy znajdują się rozbieżne definicje dobra
kraju. Na przykład w Polsce w XIX i XX wieku konkurowały ze sobą
patriotyzm romantyczny i pozytywistyczny czy też organicznikowski,
który tradycji powstańczych zrywów przeciwstawiał program codziennej pracy dla dobra kraju w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury.
Często choć nie we wszystkich językach i ideologiach patriotyzm jest
przeciwstawiany nacjonalizmowi jako tylko takie przywiązanie do ojczyzny i tylko taka solidarność z własnym narodem, którym nie towarzyszy wrogość do innych narodów i chęć ich poniżenia, duma narodowa zaś nie przekształca się w megalomanię6.
Podstawowym podziałem wartości była pierwotnie triada Platona:
prawda, dobro i piękno. Prawda doskonali intelekt, a dobro i piękno odpowiednio wolę i uczucia. Następni autorzy rozszerzyli i wzbogacili ten
podział. Poszukiwano wartości uniwersalnych, którymi stały się: prawo do
życia i wolności, podmiotowość i tożsamość człowieka, swobody obywatelskie, życie wolne od zagrożeń wojną, demokracja, pluralizm, tolerancja,
godziwy poziom życia, samorealizacja, rodzina, edukacja, zdrowie i jego
6 S. Ossowski, Analiza Socjologiczna pojęcia ojczyzny, [w:] Dzieło, t.3, PWN,
Warszawa 1967; W. Chudy, Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna, Biblioteka
Ethosu, Lublin 2002; M. C. Nussbaum, For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism, Beacon Press, Boston 1996.
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ochrona7. Na poczucie patriotyzmu z wymienionych wartości składa się:
rodzina, samorealizacja, prawo do wolności, swobody obywatelskie, życie
wolne od zagrożeń wojną, godziwy poziom życia.
Inny podział proponuje Ryszard Jedliński, który wyodrębnia dziesięć grup wartości, a dla patriotyzmu znajduje miejsce wśród wartości
społecznych łącznie z praworządnością, demokracją, solidarnością, rodziną8. W grupie wartości moralnych wystąpiły: bohaterstwo, godność,
honor, przyjaźń, odpowiedzialność, uczciwość, wierność.
Można przyjąć, że patriotyzm może być ujmowany jako nastawienie człowieka lub określonej zbiorowości społecznej odzwierciedlające
ich przywiązanie do bytu realnego, jakim jest Ojczyzna, do której świadomie przynależą. Owa przynależność zjednoczona z przywiązaniem
do Ojczyzny z racji jej szczególnej natury powoduje, że mamy do czynienia z określoną wartością o charakterze nadrzędnym, którą próbujemy syntetycznie ująć w postaci pojęcia, jakim jest patriotyzm. Takie podejście pozwala traktować patriotyzm jako kategorię dostrzeganą i
uznawaną za coś cennego, co wymaga rozumienia, akceptowania i urzeczywistniania poprzez włączenie do aprobowanego powszechnie indywidualnego oraz wspólnotowego systemu hierarchicznej struktury aksjologicznej9. Tak więc możemy powiedzieć, że patriotyzm jest wartością, która zawiera w sobie określone zasady, normy i reguły determinujące postępowanie oraz pozwalające na porządkowanie życia we
wszystkich tych jego obszarach, które kształtują naszą narodową, społeczną, a także obywatelską tożsamość.
2. Negacja patriotyzmu we współczesnych czasach
Zasadne mówienie o negacji postawy patriotycznej w polskiej rzeczywistości wymaga zasygnalizowania pewnego kontekstu tego zjawiska. Jest nim bez wątpienia zagrożenie dziedzictwa kulturowego ojczyzny poprzez źle pojęte procesy globalizacji i integracji. Obawy wynikające z tego zagrożenia wyraził między innymi w sposób dobitny bp.
Tadeusz Pieronek, podsumowując stanowisko Episkopatu wobec zjednoczenia Europy. Kościół popiera starania Polski o szybką integrację z
Europą, choć ma pewne obawy, aby w procesie tej integracji uszanowano tożsamość Polski, zarówno jej suwerenność, jak i specyfikę kultury,
T. Lewowicki, Przemiany oświaty, Żak, Warszawa 1994,
R. Jedliński, Świat wartości uczniów kończących szkołę podstawową, Wyd. Naukowe AP, Kraków 1998
9 J. Sadowski (red.), Oblicza patriotyzmu, Wyd. WAM, Kraków 2009,
7
8
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w tym także religii. Chcemy się znaleźć w Europie, ale pamiętając, że w
dziedzictwie kultury europejskiej jest pewna tożsamość polska, dotyczące zwłaszcza wierności chrześcijańskim korzeniom kultury europejskiej.
Jesteśmy za tym, aby w Europie mogli mieć swój dom wszyscy także ci,
którzy nie są chrześcijanami, ale chodzi nam o zachowanie tej wspólnej
tożsamości10.
Sama tendencja do globalizacji i integracji, rozumiana jako dążenie
do jedności, jest ze swej istoty zjawiskiem pozytywnym. Nie przekreśla
to jednak faktu, że tendencja ta niesie ze sobą niebezpieczeństwo i zagrożenie dziedzictwa kulturowego ojczyzny. Może to mieć i faktycznie
ma miejsce wtedy, gdy następuje tzw. absolutyzacja owego dążenia do
integracji i jedności. Absolutyzowanie niesie bowiem ze sobą niebezpieczeństwo uniformizmu. Pojęcie to oznacza w świecie dzisiejszym ujednolicenie, ujednostajnienie, jednokształtność. Jest to zatem tendencja
oznaczająca dążenie do jedności, ale poprzez ujednolicenie i ujednostajnienie. Trzeba powiedzieć więcej, a mianowicie, że dzisiejszy uniformizm oznacza położenie akcentu nie tyle na jedność, ale raczej na ujednolicenie, co konsekwentnie dalej niesie ze sobą niebezpieczeństwo zatracenia, a nawet totalnego zniszczenia wszelkiej różnorodności kulturowej, w tym także różnorodności kultur ojczyzn. W praktyce oznaczać
to może „wchłanianie” poszczególnych wspólnot narodowych, a tym
samym utratę ich podmiotowości i tożsamości kulturowej w ramach
społeczności europejskiej i światowej. To właśnie niebezpieczeństwo
zniesienia bogactwa różnorodności kulturowej kryje w sobie uniformizm, jako wynik absolutyzowania globalizacji we współczesnej Europie. Następstwa tego procesu są wybitnie negatywne. W jego wyniku
dochodzi bowiem do homogenizacji kultury. Jest to ostatecznie depersonalizacja i niszczenie bogactwa dziedzictwa kulturowego w bogactwie
jego narodowych i ojczyźnianych różnorodności. Rodzić się w ten sposób może cywilizacja tzw. „twardej techniki”, której jedną z podstawowych cech jest między innymi niszczenie dziedzictwa kulturowego poszczególnych ojczyzn11. Ostatecznie stwierdzić należy, że niebezpieczeństwo źle pojętej globalizacji może być zagrożeniem ojczyźnianego dziedzictwa kulturowego.

10 T. Pieronek, Decyzja polityczna przyspieszająca ratyfikację Konkordatu jest potrzebna i możliwa, [w:] Biuletyn KAI, 30 VIII 1994.
11 Por. D. Tusk, Królestwo ludzi wolnych, „Pomerania.[w:] Miesięcznik Społeczno-Kulturalny” 1986
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Drugim istotnym zagrożeniem dla wartości kultury ojczyzny, dotyczącym także polskiej rzeczywistości, jest lansowana przez niektóre
ugrupowania polityczne teza, iż trzymanie się narodowej i ojczyźnianej
tradycji w dobie współczesnej rodzi niebezpieczeństwo pojawiania się
nacjonalizmów. Teza ta znalazła podatny grunt w niektórych środowiskach w Polsce i chociaż w polskiej rzeczywistości badania i obserwacje
wskazują jednoznacznie, iż dotychczas nacjonalizm nie zaistniał w III
Rzeczpospolitej jako poważny problem, to jednak teza ta jest systematycznie podtrzymywana i ciągle na nowo aktualizowana12. Trudno bowiem postrzegać spór o katedrę w Przemyślu, o obiekt klasztorny w
Supraślu czy słowa dotyczące narodu żydowskiego wypowiadane przez
niektóre osoby jako poważny problem nacjonalistyczny. Wydaje się, iż
zasadnym jest twierdzenie, że niebezpieczeństwo pojawienia się na
większą skalę nacjonalistycznych nastrojów jest w Polsce mało prawdopodobne. Nie ma zatem podstaw do uznania lansowanej tezy nacjonalistycznej za zasadną, ma to jednak swoje odniesienie i relację do wartości
narodowych i ojczyźnianych, a mówiąc bardziej precyzyjnie do ich kultywowania. Jeśli bowiem kultywowanie tych wartości rodzić może tendencje nacjonalistyczne, to należy tego rodzaju działania uznać za niebezpieczne. Także zatem ten trend należy uznać za istotne zagrożenie
wartości własnej ojczyzny.
W kontekście tych współczesnych zagrożeń narodowych i ojczyźnianych dziedzictw należy dopiero widzieć rzeczywisty problem negacji
patriotyzmu w formie negacji samej postawy lub negacji terminu i pojęcia. Naprawa tego stanu rzeczy wymaga z kolei jasnego zdefiniowania
współczesnego patriotyzmu poprzez ukazania przedmiotowej treści
ojczyzny.
3. Być patriotą dzisiaj
Współczesnym wzorcem osobowym dla niektórych może być papież Jan Paweł II, którego patriotyzm przejawiał się w słowach, czynach,
miłości do ojczyzny i narodu polskiego. W dniu 31.05.1997 roku we
Wrocławiu podczas powitania na lotnisku powiedział: Pozdrawiam cię
Polsko, Ojczyzno moja! Choć przyszło mi żyć w oddali, to jednak nie
przestaję czuć się synem tej ziemi i nic, co jej dotyczy, nie jest mi obce.
Raduję się razem z wami z odnoszonych sukcesów i uczestniczę w waszych troskach. Niewątpliwie napawa optymizmem – na przykład –
Por. P. Mazurkiewicz, H. Skorowski, Kościół wobec przemian w Polsce, [w:]
Wolność w prawdzie, pr. zb. pod red. S. Skobla, Łódź 1997
12
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niełatwy przecież proces uczenia się demokracji i stopniowe utrwalanie
się struktur demokratycznego i praworządnego państwa. […] Jestem
przekonany, iż Polacy to naród o ogromnym potencjale talentów ducha,
intelektu i woli, który stać na wiele, i który w rodzinie krajów europejskich może odegrać doniosłą rolę. I tego właśnie z całego sera życzę całej
mojej Ojczyźnie […]13.
Patriotyzm należy traktować – przede wszystkim – jako system
organizujący naszą orientację we współczesnym świecie, zwłaszcza w
świecie wartości. Patriotyzm, jak wszystkie inne wartości bez względu
na to, czy są to wartości uniwersalne, naczelne, czy codzienne, nie jest
bytem samoistnym. Dlatego zgodnie ze wskazaniami współczesnej aksjologii należy pamiętać o zasadzie nieautonomiczności patriotyzmu.
Zgodnie z nią patriotyzm rozumiany jako wartość jest ściśle powiązany
z różnymi wartościami, zwłaszcza intelektualnymi, estetycznymi oraz
moralnymi, do których on sam przynależy. Zdajemy sobie sprawę, że
patriotyzm bez miłości do Ojczyzny nie może w żaden sposób zaistnieć,
ale miłość ta wyrasta z mądrości i doświadczenia, które uczą rozumienia
dziejów i teraźniejszości Ojczyzny, jej czasu przeszłego i teraźniejszego,
pozwalając na kreowanie wizji jej przyszłości.
Pamiętać należy, iż patriotyzmu nie da się zamknąć w podziwianiu pięknego krajobrazu Ojczyzny, tradycji i obyczajów narodowych,
czy regionalnych, lecz trzeba go postrzegać w różnych pożądanych zachowaniach i postawach ludzkich, wśród których na uwagę zasługuje
prawość, wolność i godność osobista człowieka14.
Teoretyczne rozważania na temat definicji patriotyzmu precyzują
go jako rodzaj swoistej uczciwości i lojalności wobec narodu, jaki przejawiają jedynie ci, którzy są owego narodu przedstawicielami. Jest również postrzegany jako oddanie wspólnocie, do której ktoś należy albo
jako uczuciowe przywiązanie do najbliższej okolicy (locality), miłość
czyjejś ziemi ojczystej albo też jako odpowiedzialność za ojczyznę, by
stała się nosicielką wartości, środowiskiem, które jest nimi nasycone i
pozwala dalej je kultywować15.
Patriotyzm to także empatia wobec osób żyjących obok nas, to zainteresowanie się sprawami wspólnoty, zaangażowanie się w lokalność,
13 J. J. Górny, V pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny, Wydział Duszpasterski
Kurii Metropolitarnej, Olsztyn 1997r, Fragment przemówienia powitalnego
papieża Jana Pawła II na lotnisku w dniu 31.05.1997 roku we Wrocławiu,
14 A. Kloskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005
15 A. MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnotą?, [w:] Etyka Praktyczna, 2017
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a także wspólnota losów. To nie tylko zachwyt i podziw dla piękna kraju oraz duma z dokonań minionych pokoleń, czy werbalna deklaracja o
przywiązaniu do własnego kraju. To również uwolnienie się od nienawiści czy wrogości do innych.
Autentyczny patriotyzm wiąże się nieodmiennie z szacunkiem dla
ludzi innego pochodzenia, innej wiary, odmiennych przekonań politycznych, musi być przejrzysty, jasny, czytelny, przeciwstawiający się
ciasnocie poglądów, ciemnocie i zacofaniu. Musi być postawą na rzecz
czegoś, a nie przeciw komuś.
Ojczyzna, naród i państwo – swoisty stosunek człowieka do tych
bytów można potraktować jako patriotyzm. Uwidacznia się on w postaci dumy i satysfakcji wynikającej z przynależności człowieka do wspólnoty, jaką on tworzy wraz z innymi ludźmi, ale także w trosce o dobrostan poszczególnego człowieka, który wymaga nierzadko poświęcenia,
ponoszenia wyrzeczeń i ofiarności dla niego i całej wspólnoty w osiąganiu dobra wspólnego.
Patriotyzm ujmowany jako swoista wartość wyrasta z powiązania
i przywiązania człowieka do tego, co stanowi rdzeń Ojczyzny, z jej terytorium oraz wspólnotą mieszkającą w jej granicach, którą ujmujemy w
kategoriach własnego narodu, zaś przede wszystkim z jego historią,
tradycjami, kulturą, obyczajami i zwyczajami, czy metaforami oraz z
całym splotem aktualnych i przyszłych zdarzeń odnoszących się do
wszystkich wymiarów ich bytu. Patriotyzm decyduje zatem o kształtowaniu się tożsamości człowieka16.
W dzisiejszych czasach dla młodzieży słowo patriotyzm ma inne
znaczenie niż dla rodziców, a zupełnie inne niż dla ich dziadków. W
większości młodzież uważa, że kiedyś było łatwiej udowodnić swój patriotyzm poprzez walkę i miłość do ojczyzny. Czas pokoju nie kojarzy
im się z udowodnieniem patriotyzmu. Jednak patriotyzm to nie tylko
miłość do Ojczyzny, to również stosunek do drugiego człowieka, to
spełnienie obowiązku wyborczego, kształtowanie własnych postaw wobec kraju. Od najmłodszych lat uczymy poprzez literaturę czy sztukę,
jak kształtował się patriotyzm przez wieki. Język polski jest jednym z
przedmiotów, w którym poprzez literaturę ukazujemy bohaterów nazywanych przez nas patriotami. Lektury takie jak Pan Tadeusz, Lalka,
Krzyżacy ukazują patriotyzm poprzez walkę bohaterów o ojczyznę. To
B. Urbanek, O kompetencjach nauczycieli kraju ojczystego, [ w:] A. Kamińska,
W. Łuszczuk, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Wyzwania współczesności i
przyszłości, Sosnowiec 2012,
16
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ze słów Pieśni o żołnierzach z Westerplatte młodzież uczy się jak objawia się patriotyzm17.
Od zakończenia drugiej wojny światowej nasz kraj nie był w stanie
wojny z żadnym innym krajem, więc młodzież nie musiała udowadniać w
sposób bezpośredni swojej miłości do ojczyzny. Bez wątpienia moment
historyczny, w jakim przyszło nam żyć, zdeterminował postawy młodego
pokolenia, dlatego też obecnie wielu Polaków tak obojętnie wypowiada
słowa naród i patriotyzm. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą
pośrednio media, przypisując patriotyzmowi nieeuropejskie, niehumanitarne znaczenie, uczą młodych Polaków obojętności na Polskę, wychowując
mieszkańca Europy wyzutego z tożsamości narodowej18.
Podsumowanie
Współczesne pokolenie młodzieży dorastające w czasie dobrobytu
i wśród najnowszych technologii, zapatrzone w smartfony, tablety i ze
słuchawkami na uszach, żyje w świecie wirtualnym, w którym postawa
patriotyczno-obronna jest dla nich abstrakcją. Kształtowanie postaw
patriotyczno-obronnych u takiej młodzieży jest niezmiernie ważnym
aspektem, na który państwo powinno zwrócić szczególną uwagę. Pewną rolę w propagowaniu tych wartości, postaw i wzorców mogą odegrać takie instytucje kultury jak Muzeum Powstania Warszawskiego,
które pełni rolę informacyjną i wychowawczą, opartą na faktach historycznych związanych z dążeniami narodu polskiego do wyswobodzenia
stolicy i Polski z nazistowskiej okupacji. Działalność edukacyjna jest
jednym z celów statutowych muzeum. Jest to szczególnie istotne w
obecnych czasach, gdy wartości tracą na znaczeniu, a patriotyzm staje
się frazesem w oczach młodego pokolenia. Wysoko zmotywowana i
uświadomiona w kwestiach historycznych młodzież może wpływać na
obronność państwa poprzez swą postawę i zachowanie. Kluczem do
odniesienia sukcesu w edukacji współczesnej młodzieży jest użycie odpowiednich środków przekazu, które dotrą do dzisiejszego pokolenia.

17 J. Rulka, Dylematy kształtowania patriotyzmu w edukacji historycznej i obywatelskiej. [w:] Wychowanie patriotyczne młodzieży, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w
Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995,
18 Zob. E. A. Wesołowska, A. Szerauca (red.), Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo, AON, Warszawa 2002.
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Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu nie są szczegółowe, teoretyczne rozważania na temat patriotyzmu, a jedynie przegląd najważniejszych
aspektów tego tematu. Artykuł ma odpowiedzieć na pytanie, w jaki
sposób kształtował się patriotyzm dawniej a jak dziś i czy współczesny
patriotyzm ma wpływ na bezpieczeństwo państwa. Patriotyzm współczesny to solidne wypełnianie podstawowych obowiązków obywatelskich, jak np. pełnienie służby wojskowej, płacenie podatków, ochrona
środowiska, aktywna troska o honor ojczyzny i dobre imię rodaków.
Słowa kluczowe:Definicja patriotyzmu, wspólnota, dziedzictwo
narodowe, bezpieczeństwo
Summary:
The purpose of this article is not a detailed, theoretical reflection
on patriotism, but only a review of the most important aspects of this
topic. The article is to answer the question of how patriotism developed
in the past and how it is today and whether contemporary patriotism
has an impact on the security of the state. Contemporary patriotism is a
solid fulfillment of basic civic obligations, such as military service, paying taxes, environmental protection, active care for the honor of the homeland and the good name of compatriots.
Key words: definition of patriotism, community, national heritage,
security
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Joanna Garbulińska-Charchut

Patriotyzm dawniej – oczyma Spenglera i Vico
Wstęp
Patriotyzm dawniej – w pierwszej połowie XX wieku – w trudnym
historycznie czasie, przy dużych i dynamicznych cywilizacyjnych przemianach. Postrzeganie patriotyzmu może być różnorodne i nie zawsze
wiąże się z klasycznym rozumieniem tego pojęcia. Patriotyzm ukazany
w artykule związany jest z postrzeganiem historii i dziejów. W artykule
zostały ukazane poglądy Oswalda Spenglera oraz Giambattisty Vico.
1. Oswald Spengler – historia
„Historia nie ma celu ani sensu, bo nie jest kierowana ani przez Boga,
ani przez człowieka”1 – z tego zdania przebija katastroficzna wizja dziejów
prezentowana przez Oswalda Spenglera. Tego niemieckiego filozofa można nazwać wieszczem końca cywilizacji, gdyż w swojej koncepcji historii,
którą zawarł w książce „Zmierzch Zachodu” („Der Untergang des Abendlandes”, 1918) zaprezentował ujęcie historii ze stanowiska katastroficznego.
Śmiało można go też nazwać spadkobiercą nietzscheańskiego pesymizmu
– odrzucenia istnienia jakichkolwiek wartości powszechnych. Jego „teoria
jest klasycznym przykładem katastrofizmu naturalistycznego, który ocenia
współczesność jako stan upadku, a ten upadek uważa za stan nieuchronny
i nieodwracalny za względu na konieczność analogiczną do konieczności
przyrodniczych”2. Rozwijana przez niego idea schyłkowości i upadku zyskała popularność w XX wieku.
Spengler historię rozumie jako pewną postać życia, mającą strukturę organiczną i podlegającą takim prawom jak żywe organizmy i
przyroda3. Dla Spenglera bieg dziejów jest sam w sobie zdeterminowany, dlatego jak pisałam powyżej nikt nie musi nad nim panować. Spengler to trafnie ujął na końcu „Zmierzchu Zachodu”: „Historia świata jest
sądem nad światem” – trybunałem bez sędziego4. Podmiotem dziejów
są dla Spenglera odrębne całości kulturowe – kręgi kulturowe. Spengler
K. Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia, Wyd. ANTYK, Kęty 2002, s. 15,.
Z. Kuderowicz, Filozofia dziejów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983, s. 226
3 Zob. J. Kiełbasa red., Leksykon dzieł filozoficznych, Wyd. ZNAK, Kraków
2001, s. 321.
4 Zob. Karl Löwith, jw. s. 16.
1
2

korzystał z metody analogii, która pozwalała mu na porównywanie kultur i odkrywanie „morfologii dziejów” tj. schematu rozwoju i struktury
wewnętrznej kultur. Spengler uważał, że jego wizja dziejów przez swoje
naturalistyczne i przyrodnicze podejście uzyska postać naukową.
Spengler rozwijał koncepcje 8 kręgów kulturowych skoncentrowanych wokół właściwych dla siebie systemów wartości, których realizowanie jest motorem napędowym dla rozwoju tych kultur.
Spengler wymienia następujące kręgi kulturowe: babiloński, egipski, chiński, hinduski, meksykański, antyczny, zachodnioeuropejski,
rosyjski5. Spengler rozróżniał trzy zasadnicze typy kultur, (przez analogię do trzech typów dusz):
• apollińską (starożytność grecko-rzymska)
• magiczną (świat arabski)
• faustyczną (Europa Zachodnia, szczególnie Niemcy)6.
Każda kultura była dla niego unikalna, zamknięta dla obcych
(nieprzekazywalna), a zrozumiała jedynie dla swoich członków. Tutaj
rysuje się brak konsekwencji w stanowisku Spenglera, ponieważ uważając, że niemożliwe jest poznanie innej kultury niż tej, w której się znajduje jest rości on sobie prawo spojrzenia na wszystkie kultury ze stanowiska pozahistorycznego.
Kultury różnią się między sobą: obowiązującymi ideałami życiowymi, pojmowaniem jednostki i jej roli, systemami etycznymi, religią,
sztuką, poglądami naukowymi (nawet nauki przyrodnicze i matematyczne nie są uniwersalne), filozofią7. Dla Spenglera podstawą zróżnicowania kultur są tzw. „dusze kulturowe”, które wyrażają się poprzez
wartości duchowe.
Każda kultura przechodzi kilka faz: powstanie, rozwój, apogeum i
upadek niczym żywy organizm (który przechodzi wszystkie fazy życia:
rodzi się, rozwija, osiąga dojrzałość i następnie obumiera) czy przyroda
(wiosna, lato, jesień, zima). W związku z tym historiozofię Spenglera
można określić jako cykliczną, ale nie należy przy tym zapominać, że
dla Spenglera było niedopuszczalna powtarzalność w obrębie jednego
typu kultury. Rozwój kultury rządził się prawami immanentnymi, następował na skutek zmian w samej kulturze, w relacjach pomiędzy jej

5 O. Spengler, Historia, kultura, polityka, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa 1990, s.8.
6 Zob. J. Kiełbasa, jw.
7 Z. Kuderowicz, jw. s.220.
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wewnętrznymi elementami. Dzieje jawią się tutaj jako historia zamkniętych kręgów kulturowych.
Analizując proces przemian historycznych Spengler koncentrował
się na analizie przeciwstawienia stadium wzrostu czyli kultury i stadium upadku czyli cywilizacji. Kultura i cywilizacja to dla Spenglera
nazwy kolejnych etapów rozwojowych, które są nieuchronne. Jednak
nie można mu przypisać determinizmu historycznego, gdyż Spengler
nie dopuszczał możliwości istnienia związków przyczynowych, które
miałyby wpływ na to, że stan wcześniejszy wyznacza stan późniejszy8.
Spengler tę konieczność wyjaśniał działaniem „sił kosmicznych”, które
dla człowieka są nieuchwytne – w ten sposób godził immanentyzm historyczny „z tezą o zależności historycznego rozwoju od jakichś sił naturalnych, których działaniem objaśniał nieodwracalnych charakter
przemian cywilizacyjnych”9, ale w rzeczywistości oznaczało to odstępstwo od immanentyzmu.
Spengler podkreśla dychotomię pomiędzy kulturą a cywilizacją.
Upadek kultury to dla niego proces stopniowego rozkładu kultury poprzez luksus, chciwość, eklektyzm. Upadek cywilizacji to zaś: wojny,
konflikty społeczno-ekonomiczne, panowanie pieniądza i demokracja,
kolorowi zdobędą wiedzę i umiejętności, żeby wykorzystać je przeciwko
białym. Reasumując Spengler bardzo mocno podkreśla utożsamienie
cywilizacji ze zjawiskami upadku i destrukcji.
Charakterystyka stadium kultury i stadium cywilizacji:

Stadium kultury (wzrostu):
• działalność elity ustanawiającej
obowiązujące wartości i wzorce zachowań
• szerzenie przez elitę wartości duchowych na całym terytorium i przekształcanie zgodnie z nimi stosunków
politycznych i gospodarczych
• ludzi łączą wspólne ideały
• przykładem tego stadium był dla
Spenglera okres wczesnego feudalizmu.

8
9
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Zob. Z. Kuderowicz, jw. s.223.
Tamże, s. 224.

Stadium cywilizacji (upadku):
• podział terytorium na metropolię
(główny ośrodek życia) i na prowincję
(naśladującą metropolię)
• zastąpienie elity kulturalnej przez
elitę polityczną, która zwodzi lud hasłami wolności, równości i demokracji
• ludzi łączy pieniądz
• na pierwszy plan wysuwają się interesy ekonomiczne i dążenia do przyjemności
• przez pojawienie się maszyn zastępujących ludzi przestaje się dostrzegać
walory jednostek

(opracowanie własne)

• jednostka jest istotna tylko jako spełniająca funkcje przy podziale pracy
• przykładem tego stadium dla Spenglera było cesarstwo rzymskie (okres
upadku kultury antycznej) i społeczeństwo kapitalistyczne (okres upadku
kultury zachodniej).

Jak wynika z powyższej tabelki to zjawiska społeczne podlegają
dynamice historycznej, wartości duchowe zasadniczo nie ulegają zmianie i to one wyznaczają odrębności poszczególnych typów kulturowych.
Ma tutaj miejsce pogodzenie historycznej zmienności życia ze względną
trwałością całości kulturowych i typowych dla nich wartości. „W następstwie tego postulował, aby każde zjawisko historyczne było ujmowane w podwójnej relacji, miało być bowiem odniesione do pewnego
typu kultury, jednego z ośmiu, jakie wyróżniał, a następnie do stadium
rozwojowego całości kulturowej, do kultury jako stadium wzrostu,
względnie do cywilizacji jako etapu schyłkowego”10.
Każda kultura legitymuje się pewnym symbolem np. symbolem
kultury egipskiej jest droga, a kultury zachodniej nieskończona przestrzeń. Spengler poświęcił dużo miejsca w swoim dziele charakterystyce
kultury zachodniej i przeciwstawieniu jej kulturze antycznej. Dla Spenglera są to dwie zupełnie odrębne kultury o odmiennych duszach, więc
różniące się co do swej istoty, pierwsza cechuje się duszą apollińską,
druga zaś faustyczną11.
Kultura antyczna:
• skończyła się wraz ze schyłkiem
cesarstwa rzymskiego
• uznanie prymatu zmysłów, indywidualnego ciała
• zmysłowy kult bogów
• rozpatrywanie człowieka jak jednostki poza historią
• kosmos jako wielość oddzielonych
od siebie ciał niebieskich
• wiara w fatum.
(opracowanie własne)
10
11

Kultura Zachodnia:
• rozpoczęła się w czasach Karolingów
• prymat aktywności, działania na
otoczenie
• zmysł historyczny (więź z przeszłością przy jednoczesnym dążeniu
do przyszłości)
• wyższość woli nad intelektem
• nauka nastawiona na aktywność
(fizyka, mechanika).

Kuderowicz, jw. s.222-223.
Spengler, jw. s.17.
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Spengler był przychylny faszyzmowi, głosił, że dzięki dyktatorskiemu państwu można wykroczyć poza cywilizację, czyli tym samym
poza stan schyłkowy. Jego krytyka demokracji przygotowała grunt pod
rozpowszechnianie się faszyzmu, ale faszystom stanowczo nie odpowiadał wyzierający z jego myśli pesymizm.
Podsumowując historiozofia Spenglera jest po dziś dzień jasnym
wyrazem postawy skrajnie pesymistycznej. Katastrofizm naturalistyczny przejawiający się w teorii kręgów kulturowych opisuje drogę kultury
ku upadkowi, jej nieuchronność i nieodwracalność.
2. Morfologia historii Gimbatisty Vico
W wieku XVIII, w okresie pomiędzy poglądami Woltera a Boussete’a
nastąpił kryzys w dziejach świadomości historycznej, który wyrażony został w dziele włoskiego badacza Giambattisty Vico pt. „Nauka nowa”. Stało
się ono inspiracją dla wielu późniejszych myślicieli zajmujących się filozofią
historii, takich jak Hegel, Dilthey, Spengler czy Nietzsche.
„Nauka nowa” była wtedy nowatorska o tyle, że stanowiła pierwszą empiryczną konstrukcję ludzkich dziejów – religii, społeczeństwa,
form panowania, instytucji prawnych – z filozoficznej zasady jednego
wiecznego prawa rozwoju kierowanego przez Boga, nie ujmowanego
przy tym ani w kategoriach postępowo – historycznych , ani cykliczno –
kosmologicznych.
Tytułowa nowa nauka miała być rozumiana dosłownie, tj. Vico
twierdził, że istnieje potrzeba stworzenia nowoczesnej historiozofii, a
więc filozofii dziejów traktowanej jako nauki równorzędnej z naukami
przyrodniczymi, które wtedy uważane były za jedyne słuszne i dostępne racjonalnemu poznaniu. „Wspólna natura narodów” – tak brzmiał
podtytuł pracy i nad tą właśnie kwestią Vico się zastanawiał.
W swoich rozważaniach, zastanawiając się na czym właściwie
powinna polegać owa scienza nuova, podaje takie jej definicje:
- jest rozumowaną teologią społeczną boskiej opatrzności, czyli rozumnym wykazaniem Bożej Opatrzności w historii społeczeństw
- „filozofią autorytetu” (auctoritas), a szczególnie pochodzenia własności, gdyż pierwotni założyciele (auctores) ludzkich społeczności byli
także założycielami własności, praw i tradycji;
- „historią idei ludzkich”, zwłaszcza najstarszych religijnych wyobrażeń nieba;
- „krytyką filozoficzną” najstarszych tradycji religijnych, w szczególności teogonii;
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- „wieczną historią idealną, na której tle rozwijają się w czasie
dzieje wszystkich narodów”, czyli ustala powracający wciąż schemat
procesu cywilizacji;
- wiedzą o najstarszych początkach świeckiej historii powszechnej
świata pogańskiego.
Ogólnie rzecz biorąc, jest to racjonalna teologia mondo civile, czyli
historycznego świata. Podkreśla się tu obecność pierwotnego, poetycko
– religijnego ducha, który jest także twórczą podstawą rozumnej ludzkości późniejszych epok.
W XVIII wieku podniesienie historii, zwłaszcza społeczno – religijnej do rangi nauki oznaczało spory wysiłek. Świadczy o tym choćby fakt,
że jeszcze sto lat później August Comte próbował ugruntować filozofię
historii jako „społeczną fizykę” na wzór przyrodoznawstwa i matematyki, które uznawane były za jedyną naukę. Jednocześnie panowała wtedy
jeszcze nauka Kartezjusza, któremu Vico odważył się rzucić wyzwanie.
Zakwestionował on kartezjańskie krytyczne kryterium prawdy kierując
się myśleniem, że wszelka realna wiedza jest wiedzą o przyczynach, czyli
wiemy rzetelnie i prawdziwie tylko o tym, cokolwiek sami sprawiliśmy
czy zrobiliśmy. Prawdę, czyli verum odmierza się tym, co tworzone – factum. Tak więc jeśli my sami jesteśmy stworzeniami i nie stworzyliśmy
natury, pozostaje ona dla nas z konieczności nieodgadniona.
Jak jednak przedstawia się sprawa „wspólnej natury narodów”?
Czy jest ona równie nieodgadniona co świat fizyczny, czy też może jest
dostępna naszemu rozumieniu? Posługując się skądinąd metodą wątpienia Kartezjusza, Vico dochodzi do wniosku, że jedyny pewny punkt
oparcia dla poznania prawdy, od którego „Nauka nowa” musi wyjść,
polega na zmienności verum i factum. Ten historyczno – obywatelski
świat na pewno został stworzony przez człowieka. Jego zasady muszą
więc być znajdowane w przemianach naszego własnego umysłu ludzkiego. Jeśli rozważyć tę możliwość zgłębienia dawnych dziejów drogą
przemian naszego ludzkiego umysłu, zdumiewać musi fakt, że filozofowie przez tyle wieków trwonili swoje wysiłki na wydobycie wiedzy
od świata przyrodniczego, lekceważąc jednocześnie świat narodów,
mimo że to właśnie on jest dla nas poznawalny, jako że sami go wytworzyliśmy. „Nauka nowa” jest filozofią i jednocześnie historią ludzkości
oraz jest możliwa, ponieważ natura ludzi i narodów sama w sobie jest
ludzka i historyczna.
Świat narodów jest dziełem samych ludzi a jego natura powinna
objawiać się w modyfikacjach samego umysłu ludzkiego. Można wręcz

57

powiedzieć, że kto tylko rozmyśla o przedmiocie tej nauki, sam sobie tą
wieczną historię opowiada i ją tworzy. Nie może być bowiem historii
pewniejszej niż ta, którą opowiada jej twórca.
Vico wprowadza prymat „filozofii ducha”, krytykując jednocześnie prymat nowożytnego przyrodoznawstwa. Natura fizyczna stanowi
tylko połowę rzeczywistości, która w dodatku jest mniej znacząca.
Znamienny jest alegoryczny rysunek, wraz z którego wyjaśnieniem myśliciel wyprowadza podstawowe tezy. W jego objaśnieniu podaje, że
metafizyka kontempluje Boga „ponad porządkiem rzeczy naturalnych”.
Globus, który symbolizuje świat fizyczny, jest tylko z jednej strony
wspierany przez ołtarz, „filozofowie bowiem, rozważając dotychczas
boską opatrzność wyłącznie w porządku naturalnym, dostrzegali tylko
jedną jej cechę… nie rozważyli jednak Boga z innej strony, bliższej człowiekowi, którego natura wyróżnia się przede wszystkim swoim społecznym charakterem”.
Ponowne odkrycie pierwszych początków przez nasz umysł i jego
zdolność obcowania z własną przeszłością ugruntowuje filozofię ludzkiego ducha, która przybliża nas ostatecznie do Boga jako wiecznej
opatrzności. Opatrzność jest rozumiana jako dopełnienie wszystkich
zasad „Nauki nowej”. Vico wprowadza ją jako metodę, prawidłową
drogę na której dzieje zyskują swój kierunek i porządek. Nie może istnieć świat historyczny, który byłby zbudowany na ateizmie. Nawet najprymitywniejsi ludzie posiadają zmysł religijny i religijne instytucje a
przesąd stoi moralnie wyżej od oschłej niewiary i przewyższa ją siłą
kreatywną. Jednak filozofia także nie może zastąpić religii, ponieważ
filozofowie nie mogliby istnieć bez jakiejś społeczności, która z kolei nie
mogłaby powstać bez religii. Podstawowym zaś atrybutem wszystkich
bogów jest siła opatrzności. Tylko dzięki niej człowiek może być trzymany w ryzach rodziny, plemienia, państwa, ludzkości. Opatrzność jako
Boskie prawodawstwo tworzy cnoty, przemienia przyrodzone występki
ludzkie, które unicestwiłyby całą ludzkość, w społeczne szczęście. Działa ona w tak naturalny i prosty sposób, że wydaje się niemal identyczna
ze społecznymi prawami rozwoju dziejowego. Nauka powinna być
czymś w rodzaju historycznej demonstracji opatrzności jako faktu historycznego, historią ustaw, jakimi opatrzność obdarzyła wielką społeczność ludzką. W ramach tego ustalonego ładu Boskiej Opatrzności, sprawy narodów muszą toczyć się zgodnie z jej prawami.
Opatrzność stała się u Vico tak naturalna, świecka i historyczna,
jak gdyby wcale nie istniała. Jest zredukowana do początkowego schematu, którego główną treścią jest po prostu uniwersalny i stały bieg
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dziejów. Bóg oddziałuje wyłącznie za pośrednictwem naturalnych środków, takich jak okoliczności i okazje oraz prymitywne konieczności i
korzyści. Człowiek odczuwać więc może „boską radość” i satysfakcję z
zamierzonej i przewidzianej przez Boga konieczności. W przeciwnym
razie, bez takiego Bożego kierownictwa, sama egocentryczna dusza jest
za słaba i nazbyt zepsuta, żeby przekształcić anarchię w porządek, czy
występek błogosławieństwo. Różnica między wiarą w Opatrzność a
wiarą w przeznaczenie polega na tym, że Boska Opatrzność posługuje
się dla osiągnięcia swojego uniwersalnego celu wolną wolą ludzką.
Historia dla Vico jest nie tylko wolnym czynem, decyzją i działaniem, ale przede wszystkim zdarzeniem i dzianiem się, jest więc dwuznaczna. Boska przezorność i Opatrzność tak zaaranżowała sprawy
ludzkie, że ludzi utraciwszy w następstwie grzechu pierworodnego instynkt sprawiedliwości i aby zaspokoić swoje potrzeby żyli w odosobnieniu, niczym zwierzęta. Lecz Bóg, posługując się ich instynktownymi
potrzebami, spowodował, iż na nowo stali się sprawiedliwi. Zaczęli
więc żyć w społeczeństwie. Dzięki Boskiemu prawodawstwu Opatrzność może stworzyć z dzikości, chciwości czy ambicji wspólnotową siłę,
bogactwo oraz mądrość.
Filozof wnioskuje, iż światu temu patronował bez wątpienia rozum (wyłonił się z ducha rozumu), którego zamierzenia często bywały
odmienne od konkretnych celów, jakie ludzi sobie stawiają. Te cele
ograniczone stają się zawsze środkiem do celów szerszych – maja one
zachować rodzaj ludzki na ziemi.
Interesującym aspektem rozważań Vico nie jest utarte rozróżnienie
pomiędzy historią biblijną i świecką, ale raczej bezstronność, jeśli chodzi
o religie pogańskie i „religię prawdziwą”, niwelując różnice między
łatwowiernością a wiarą. Oba te elementy łączy wszechobejmująca
Opatrzność faz rozwoju historycznego. Jak jednak może ona ustalić ciągłość pomiędzy prymitywną wiarą w bóstwa a wiarą w Boga chrześcijan? Otóż Opatrzność troszcząc się o rodzaj ludzki, wprowadzała pierwsze pokolenia ludzi w prawdę poprzez zwodniczość fałszywej religii,
bowiem nie były one zdolne pojąć religii prawdziwej. Ci dzicy ludzie
pojmowali Boskość i Opatrzność na miarę swojej zmysłowości i zwątpiwszy o pomocy natury, tęsknili za czymś wyższym od niej, co by ich
mogło wybawić.
Chrześcijaństwo było dla Vico czymś, co jest zrozumiałe samo
przez się, natomiast mądrość pogan oraz ukrytą prawdę mitologii musiał dopiero odkrywać. Oczarowany antycznymi tradycjami traktował
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ich „próżną wiedzę” i „jałową mądrość” na tyle poważnie, ze potrafił
odkryć ich sens.
Zgodnie z dawną tradycją egipską wyróżnił trzy główne epoki:
- epokę bogów, która była ściśle teokratyczna
- epokę bohaterów, nazywaną również okresem mitologii
- epokę ludzi, czyli racjonalną
Dwie pierwsze z nich są „poetyckie”, a więc twórcze dzięki sile
wyobraźni. Z podziałem tym łączyły się też trzy rodzaje języków i znaków pisarskich (święte, symboliczne i świeckie) oraz trzy odmiany prawa natury, wspólnoty politycznej i orzecznictwa prawnego.
Ten rozwój ludzkości jest postępowy tylko wtedy, kiedy prowadzi
od anarchii do porządku. Jego rzeczywistym celem jest rozpad i upadek,
po czym cały bieg (corso) zaczyna się na nowo (ricorso) i dąży do nowego
barbarzyństwa, które jest jednocześnie odrodzeniem. Wszystko to, co
zdarzyło się w przeszłości, wydarzy się w podobny sposób także w
przyszłości według wiecznego schematu rozwoju dziejowego.
Wydaje się, że pogląd Vico jest raczej antyczny niż chrześcijański.
Interesuje się przede wszystkim początkami i prastarymi instytucjami a
nie przyszłym spełnieniem. Mimo, że historia się powtarza, to jednak z
odmianami i na różnych płaszczyznach. Cykl corso i ricorso nie jest dla
niego wyzbyty nadziei, jak to było u św. Augustyna, ale stanowi naturalną i rozumną formę rozwoju historycznego. Cykliczny nawrót ocala
człowieka utrzymując go przy życiu, co jest pierwotnym celem i opatrznościowym sensem dziejów. Powrót barbarzyństwa ratuje ludzkość
przed cywilizowaną samozagładą.
Streszczenie:
Na przestrzeni dziejów postrzeganie historii miało różnorodne
formy, tak jak różnie postrzegano pojęcie patriotyzmu. Patriotyzm ma
szeroką definicję, nie tylko w klasycznym ujęciu związanym z obroną
granic państwa. Jego pojęcie może wiązać się także np. z podejściem do
historii i dziejów państw, narodów. Na początku poprzedniego stulecia
tą kwestią zajmowali się Oswald Spengler oraz Giambattista Vico. Artykuł stanowi kompilację myśli i poglądów wspomnianych filozofów.
Słowa kluczowe: historia, dzieje, kultura, społeczeństwo, filozofia
Summary:
Perception of history has taken various forms, just as patriotism was
viewed differently. Patriotism has a broad definition, not only in the classic
approach related to the defense of state borders. This concept can also be
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associated, for example, with the approach to the history and history of
states, nations. At the beginning of the previous century, this issue was dealt with by Oswald Spengler and Giambattista Vico. The article is a compilation of thoughts and views of the mentioned philosophers.
Keywords: history, history, culture, society, philosophy
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Patriotyzm - świadoma decyzja czy bezrefleksyjnie przyjęta postawa?
„Jeśli żyje się w jakimś państwie, to trzeba albo się o nie troszczyć,
albo je opuścić – inaczej jest się skazanym na pasożytnictwo
albo lokajskie narzekanie.”
Boris Akunin - Gambit turecki

Wstęp
Trudno uznać za zaskakujący fakt, że nadużywane słowo straci
swoją pierwotną wartość. Każdego dnia jesteśmy atakowani niewyobrażalną ilością informacji, a co za tym idzie, również i słów. Wśród nich
możemy znaleźć te bardziej i mniej ważne. Nie ulega jednak wątpliwości, że w niektórych okolicznościach, np. związanych z uroczystościami
państwowymi, czy też historycznymi, słowem zyskującym na popularności jest patriotyzm. Sens używania tego konkretnego pojęcia wydaje
się tak oczywisty, że większość społeczeństwa nie zastanawia się nad
tym, co tak naprawdę ono wyraża.
1. Definicja patriotyzmu
Zapytani o definicję patriotyzmu zapewne podalibyśmy taką, zawierającą elementy poniżej przytoczonych: „umiłowanie ojczyzny,
zdolność poświęcenia się dla niej, stawianie dobra swego kraju ponad
partykularne interesy własne i własnej klasy, profesji, partii itd.,[…] często, choć nie we wszystkich językach i ideologiach przeciwstawiany nacjonalizmowi, jako tylko takie przywiązanie do ojczyzny i tylko taka
solidarność z własnym narodem, którym nie towarzyszy wrogość do
innych narodów i chęć ich poniżenia, duma narodowa zaś nie przekształca się w megalomanię”1.
„Postawa społeczno-polityczna oparta na zasadach miłości i
przywiązania do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem,
poczuciu więzi społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami
narodu; forma ideologii narodowej postulująca podporządkowanie i
poświęcenie dążeń osobistych sprawom narodu i ojczyzny, jeżeli tego
wymaga ich dobro. Patriotyzm, polegający na stawianiu wysoko w hierarchii wartości dobra własnego narodu i ojczyzny, wiąże się z uzna1

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wyd. Naukowe PWN, T.4, Warszawa 1996

niem innych wartości społecznych, a przede wszystkim z szacunkiem
wobec innych narodów i poszanowaniem ich suwerennych praw. Tak
rozumiany jest z jednej strony przeciwieństwem kosmopolityzmu, z
drugiej zaś nacjonalizmu”2.
„Postawa społeczno-polityczna i forma ideologii łącząca przywiązanie do własnej ojczyzny, poczucie więzi społecznej oraz poświęcenie
dla własnego narodu z szacunkiem dla innych narodów i poszanowaniem ich suwerennych praw”. Patriotą jest „ten, kto kocha swoją ojczyznę i naród, łącząc te uczucia z szacunkiem dla innych narodów, kto
gotów jest do pracy i poświęceń dla dobra ojczyzny”3. Czytając przywołane fragmenty można wywnioskować, że patriotyzm jest równoznaczny z miłością do ojczyzny i własnego narodu, połączoną z gotowością
ofiar dla niej, przy równoczesnym uznaniu praw innych narodów4. Tak
szeroka definicja pozwala, by każdy z nas indywidualnie określił, jakie
ma dla niego znaczenie to słowo, jakie uczucia wywołuje oraz jakie ma
konotacje.
2. Patriotyzm jako przyjęta postawa
Od lat wartości patriotyczne są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mowa tu zarówno o rozumieniu przez patriotyzm pojęcia terytorialnego, czyli mówiąc wprost ojczyzny, a także związanych z tym
elementów, takich jak wspólne język, kultura, dzieje, etos, religijność,
czy też terytorium. Niepodważalnym jest, że patriotyzm to właśnie forma afirmacji kultury danego narodu. Oczywistym jest dla nas także fakt,
że postawa ta była i jest obecna na przestrzeni wieków. Kolejne pokolenia patriotów przekazują sobie najważniejsze według nich wartości,
wśród nich również i patriotyzm.
W skład pojęcia patriotyzmu wchodzą: pragnienie poznawania ojczystej historii, przywiązanie do ziemi oraz pielęgnowanie kultury wyrażającej się w obyczajach i formach zachowań, a także dziełach sztuki.
Postawa patriotyczna obejmuje zatem najpierw poznanie dziedzictwa
narodu, a następnie jego umiłowanie. Istotnym wymogiem patriotyzmu
jest osobisty wkład w rozwijanie przejętego dziedzictwa, wyrażające się

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, T. 6, Warszawa 1966
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4 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN, Warszawa 1994
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w trosce o dobro wspólne danej społeczności narodowej5. Niedopełnienie tego, jakże istotnego warunku sprawia, że patriotyzm zostaje tylko
bezrefleksyjnie przyjętą postawą.
Patriotyzm, pojmowany jako postawa moralna, oparta jest na zasadzie sprawiedliwości, która wzywa do okazania należnego szacunku
oraz wyrażenia wdzięczności tym, z których dorobku możemy korzystać, co umożliwia nam rozwój osobisty. Wartościami, które wpływają
na tę postawę są wspólnota krwi, więzi osobowe, wspólna kultura i religia. Poznawanie i uszanowanie dziedzictwa narodowego jest niezwykle
ważne, ponieważ pozwala na kształtowanie własnej tożsamości. Stąd
też bezrefleksyjne przyjmowanie postawy patriotycznej, odrzucanie
patriotyzmu na rzecz odmiennych postaw, czy też zaniedbywanie troski
o jego rozwój i pielęgnowanie przyczynia się do wyobcowania człowieka i zatracenia zdolności identyfikowania się z danym kręgiem kulturowym. Odrzucanie ojczystej tradycji kulturowej może skutkować nadmiernym indywidualizmem i brakiem więzi społecznych, co prowadzi
do utraty wrażliwości na wartości przyjmowane przez innych. Właściwie ukształtowana postawa patriotyczna, oparta na umiłowaniu do ojczyzny uczy szacunku do innych, gdyż potrafi dostrzec rolę wartości dla
kształtowania osobowości.
3. Geneza patriotyzmu
Z pojęciem patriotyzmu pierwszy raz można się było spotkać w
oświeceniu, jednak głębszego znaczenia nabrało ono dopiero w epoce
romantyzmu. Można się zetknąć z opiniami, że było swego rodzaju
zdobyczą demokracji, która dopiero się rodziła. W cieniu spadku wartości dynastii królewskich to właśnie patriotyzm był tym czynnikiem, który niejako scalał społeczeństwo, ponieważ dotychczas identyfikowało
się ono raczej jako poddani władcy- cara, króla czy też cesarza, niż jako
naród. Tym sposobem lojalność wobec monarchy została wyparta na
rzecz miłości do ojczyzny. Nawiązała się emocjonalna więź z krajem
zamieszkania bądź pochodzenia, a także z narodem, z którym się utożsamiano6. W nowej rzeczywistości podstawą spójności państwa miała
być tożsamość kulturowa, co jest powodem, dla którego do dziś możemy zaobserwować tak charakterystyczne dla postawy patriotycznej tenPatriotyzm w czasie pokoju, A. Derdziuk, Teologia i moralność, vVol.
14(2019), nr 1(25), s.96
6 W. J. Burszta., K. Jaskułowski., Mniejszości narodowe i etniczne a idea państwa
narodowego w XXI wieku, Warszawa 2005
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dencje do kultywowania tradycji i szacunek dla kultury. Warto zwrócić
uwagę również na fakt, że w pochodzącej z czasów oświecenia wizji
patriotyzmu i narodu, istniało założenie, że również przedstawiciele
narodowych mniejszości czy imigranci, którzy podzielają podstawowe
elementy wspólnej kultury i zadeklarują wierność narodowi bądź konstytucji, mogą przynależeć do narodu7. Niewątpliwie jest to dowód dużej otwartości.
Jak wiadomo okres kształtowania się patriotyzmu w Europie był
wyjątkowo trudny dla Polski. Epoka romantyzmu, jak i pozytywizmu
zbiegła się w czasie z rozbiorami. Postawa umiłowania ojczyzny zyskała
w narodzie szczególny wydźwięk. Nasi przodkowie, jako naród, zostali
podzieleni przemocą, przez co niemożliwe było realizowanie się społecznie, politycznie, czy też kulturowo. To jednak nie wpłynęło na chęć
zachowania swojej kulturowej tożsamości, nasiliło natomiast pragnienie
odzyskania wolności. Nierzadko, zarówno wówczas, jak i obecnie, możemy się spotkać z przeciwstawianiem sobie polskich tradycji patriotycznych- romantycznej i pozytywistycznej. Obie tradycje pochodzą z
tamtego okresu i nawet dziś można mówić o sporze zwolenników każdej z nich. Tradycję romantyczną identyfikujemy z aktywną walką narodowowyzwoleńczą, bohaterstwem oraz poświęceniem. Postawę pochodzącą z okresu pozytywizmu utożsamiamy ze zdecydowanie bardziej pragmatyczną „pracą u podstaw”, dbaniem o wspólne dobro oraz
o wspólną kulturę. W przeciwieństwie do postawy charakterystycznej
dla romantyków, wśród pozytywistów nie znajdziemy chęci do ryzykowania życia osób, które należą do wspólnoty. Można porównać tradycję romantyczną do serca, natomiast tradycję pozytywistyczną do
umysłu. Nieuniknione w tym zestawieniu jest formułowanie przez romantyków w kierunku pozytywistów oskarżeń o rzekomy brak patriotyzmu. Jednak należy pamiętać, że motywacją przedstawicieli obu nurtów był patriotyzm, tyle, że inaczej rozumiany. Zdarzały się przecież
postaci, które wykazywały cechy obu postaw, jak np. Eliza Orzeszkowa,
która mimo, że jest zaliczana do twórców pozytywistycznych, kultywowała tradycję narodową charakterystyczną dla przedstawicieli romantyzmu. Do dziś patriotyzm rozumiany jest bądź jako postawa bardziej zbliżona do tej, wywodzącej się z epoki romantyzmu, bądź tej pozytywistycznej. Tę różnicę przypisuje się tradycjom danej rodziny, a
także wyznawanym przez jej członków wartościom.
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W literaturze można znaleźć trzy główne elementy patriotyzmu:
poznawczy, emocjonalny oraz wolitywny. Wyróżnienie ich pozwala na
ukazanie złożoności postawy patriotyzmu, która będąc ujęta integralnie,
pomaga człowiekowi w osiąganiu rozwoju osobistego. Prawdziwe i pełne poznanie historii i kultury narodu prowadzi do jej właściwego umiejscowienia w historii świata i pozwala na zachowanie słusznych proporcji w przypisywaniu zasług własnemu narodowi. Należy jednak pamiętać, że patriotyzm jest czymś więcej niż tylko wiedzą, gdyż zakłada osobiste i szczere zaangażowanie oparte na miłości do ojczyzny, które ma
prowadzić do gotowości ponoszenia dla niej nawet największych ofiar8.
Zaburzenie proporcji we wzajemnym ułożeniu elementów poznawczego, emocjonalnego i wolitywnego może prowadzić do lekceważenia
dziedzictwa rodzimej kultury lub też ujawniać się w postaci nadmiernego idealizowania roli własnego narodu. Postawą przeciwną patriotyzmowi jest zatem kosmopolityzm, który ujawnia egzystencjalny brak
więzi z własną ojczyzną. W skrajnych przypadkach może być on posunięty aż do wyrzeczenia się własnej ojczyzny lub dopuszczenia się działania na jej szkodę. Inną postawą przeciwną patriotyzmowi oraz kosmopolityzmowi jest nacjonalizm, który przewartościowuje znaczenie
własnego narodu i prowadzi do pogardy wobec innych narodowości, a
nawet w skrajnych przypadkach może przerodzić się w szowinizm,
przejawiający się w agresji wobec przedstawicieli innych społeczności
narodowych9.
4. Międzypokoleniowe przekazywanie wartości patriotycznych
Każda rodzina, niezależnie od swoich korzeni posiada swoją historię. Dzieci i młodzież z chęcią wsłuchują się w opowieści przekazywane im przez starszych członków rodziny. W ten sposób mogą dowiedzieć się wiele o swoich przodkach, o ich życiu, o dawnych dziejach. Te
rodzinne historie się źródłem wiedzy o nas samych, a także mają wkład
w kształtowanie się własnej patriotycznej postawy oraz systemu wartości. Ma to znaczenie zwłaszcza dla najmłodszych członków naszych rodzin. Wzrastanie w cnocie patriotyzmu dokonuje się na poprzez przekazywanie przez świadectwo rodziców i wychowawców dziedzictwa poprzednich pokoleń oraz wartości, które ożywiały osoby ważne dla historii narodu. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby wskazywać na postaci
bohaterów narodowych, którzy byli gotowi poświęcić swoje życie w
8
9
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czasie wojny oraz podejmowali trud rozwijania wspólnoty narodowej w
czasie pokoju. Niezwykle istotne jest w rozwoju postawy patriotyzmu,
aby we właściwy sposób używać symboli narodowych, którymi są godło i flaga. Godnym uwagi przykładem jest upodobanie w muzyce wyrażającej wartości narodowe, a także poznawanie literatury, która opisuje dzieje ojczyzny. Takie działania mają wpływ na kształtowanie pozytywnego nastawienia do dziedzictwa narodu10.
W tym jednak momencie rozważań należy zadać sobie pytanieczy nie jest to swego rodzaju pułapka? Czy uważając patriotyzm za jedyną słuszną postawę, ponieważ był takową od pokoleń nie spowoduje,
że straci on na swojej pierwotnej wartości? Co prawda w dzisiejszych
czasach nie ma konieczności nieustannej walki o tę wartość, można
wręcz powiedzieć, że patriotyzm nigdy nie był tak „bezpieczny” jak w
obecnym momencie historii. Czy jednak nie są to tylko pozory? Czy
fakt, że nie musimy walczyć w sensie dosłownym, jak to musieli nasi
przodkowie, nie powoduje, że stajemy się ulegli i bezrefleksyjni wobec
postawy patriotycznej? Aby rozwiać wątpliwości w tej kwestii, należy
przyjrzeć się bliżej kwestii patriotyzmu w czasach pokoju.
5. Patriotyzm w czasie pokoju
Mimo, iż obecnie nie ma potrzeby narażania własnego życia w
działaniach zbrojnych, należy pamiętać o innych aspektach patriotyzmu,
takich jak zachowanie tożsamości poszczególnych narodów, które istnieją dzięki posiadaniu własnego kodu kulturowego, który się wyraża
przez język, zwyczaje, kulturze, czy religii. W dzisiejszych czasach mamy do czynienia ze zwiększoną globalizacją, a co za tym idzie, narastającym procesem ujednolicenia kultury. Ponadto wobec zwiększonej
wymiany handlowej oraz wzmożonego działania grup biznesowych o
zasięgu międzynarodowym warto jest rozważyć kwestię zatracenia interesu własnego kraju. Wobec tych zagrożeń należy podejmować temat
patriotyzmu również wtedy, kiedy wolność nie jest zagrożona. Bardzo
ważne jest, aby troszczyć się o kulturę narodową oraz zabiegać o dobro
wspólnoty narodu i kraju. Można więc stwierdzić, że w czasach pokoju
patriotyzm sprowadza się do dwóch najistotniejszych kwestii- kultury
oraz życia gospodarczego.
Przynależność do narodu oraz idący za tym patriotyzm skłaniają
do dbania o rozwój krajowej gospodarki i inwestowania w kapitał krajowy. Jednak w świecie gospodarki o szczeblu globalnym wydaje się, że
10

Tamże

67

prawa rynku nakłaniają do inwestycji na rynku ponadnarodowym. Należy pamiętać, że nie bez znaczenia jest troska o niezależność ekonomiczną narodu i państwa, a dotyczy to przynamniej dziedzin o znaczeniu strategicznym. Wszak nie od dziś wiadomo, że jednym z najpotężniejszych narzędzi jest podporządkowania sobie innych narodów jest
ich uzależnianie ekonomiczne. Działaniem polegającym na opanowaniu
strategicznych gałęzi przemysłu można skutecznie doprowadzić do
ubezwłasnowolnienia narodu oraz wpłynąć na funkcjonowanie państwa. Jednak również w uniezależnianiu się od wpływu gospodarczego
innych państw należy zachować umiar. Może to bowiem przeszkadzać
w osiągnięciu celów właściwych dla danej wspólnoty wartości. Ważnym
elementem ekonomii powinna być troska o dobro wspólnoty narodowej,
co może być wyrazem patriotyzmu11.
Formą poszanowania własnej ojczyzny jest również troska o dziedzictwo kultury i natury. Logicznym jest stwierdzenie, że kto kocha
swój kraj, poznaje jego zabytki i je szanuje. Bardzo ważnym działaniem
jest jednoczesne zabieganie o zachowanie pomników kultury materialnej i duchowej przez ich utrwalanie i pomnażanie. Inwestowanie w ratowanie i wspieranie kultury jest jednym z wyznaczników miłości do
ojczyzny. Nie mniej ważną kwestią jest poszanowanie przyrody i ochrona środowiska naturalnego. Patriotyzm nakazuje poznawanie i pielęgnację ziemi ojczystej. Świadomość, że jest się członkiem wspólnoty narodowej, która przechowuje dziedzictwo kulturowe ubogacające człowieka, podpowiada takie formy zachowań, które ustrzegą i zachowają
dla kolejnych pokoleń to, co przekazuje historia. Możemy więc wywnioskować, że to patriotyzm jest właściwą drogą, prowadzącą do zachowania bogactw naturalnych kraju12.
Z drugiej strony, czy będąc przekonanymi, że przyjmujemy postawę patriotyczną, nie wykazujemy cech postaw nacjonalistycznych?
Nie dla wszystkich oczywisty jest fakt przeciwstawiania patriotyzmu
postawom ksenofobicznym, nacjonalistycznym, czy też szowinistycznym. Należy mieć na uwadze aspekt patriotyzmu związany ze stosunkiem do innych narodowości. W przeciwieństwie do wymienionych
powyżej postaw, patriota cechuje się nieodczuwaniem wrogości wobec
innych narodów, nieczujący chęci ich poniżenia ani tym bardziej znisz-
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czenia, kto nie zmienia dumy narodowej w megalomanię13. Wobec tego,
jeśli pomylimy niechęć wobec innych narodów z patriotyzmem możemy
doprowadzić do poważnego zagrożenia, jakim jest gloryfikowanie niepożądanych zachowań i postaw. Co prowadzi do kolejnego niebezpieczeństwa, jakim jest przemoc, do której tak łatwo mogą prowadzić ksenofobia i nacjonalizm. I wcale nie tak odległa historia jest tego doskonałym przykładem. Będąc świadomymi skutków postaw odmiennych niż
patriotyzm powinniśmy zrobić wszystko, aby młodsze pokolenia również uzmysłowiły sobie tę ważną różnicę między tym, co wartościowe i
oparte na miłości, a tym co szkodliwe i oparte na nienawiści.
6. Patriotyzm jako świadoma decyzja
W dzisiejszych czasach patriotyzm może być rozpatrywany na
bardzo różne sposoby. Zakładając na przykład, że jest to postawa troski,
a także przywiązania wobec swojej ojczyzny i narodu, za patriotyzm
możemy uznać nie tylko gotowość do poświęcenia w imię obrony kraju,
ale także troska o inne aspekty, takie jak troska o język ojczysty, poznawanie historii, kultywowanie tradycji, czy też szacunek dla kultury, jak
również uczestniczenie w niej, a nawet aktywne współtworzenie, przestrzeganie prawa i zasad współżycia społecznego, czy dbanie o dobre
imię swojego kraju i narodu- zarówno wewnątrz, jak i poza jego granicami. Patrząc na patriotyzm w ten sposób, możemy uznać także za zachowanie patriotyczne również uczciwe płacenie podatków, uczestnictwo w wyborach, preferowanie rodzimych produktów (tzw. patriotyzm
konsumencki), działalność społeczna, troska o naturalne dziedzictwo
przyrodnicze czy nawet życzliwość dla innych. Patriotyzmem może być
wreszcie dbanie o własny rozwój osobisty i zawodowy po to, by zdobyć
umiejętności przydatne innym członkom społeczeństwa i móc je im zaoferować (np. starając się podjąć pracę w kraju, a nie za granicą)14. Jak
widać, podjęte działania muszą zostać pokierowane postawą patriotyczną i nie może być tutaj mowy o bezrefleksyjnie przyjętej postawie.
Zaangażowanie się w sprawy ojczyzny powinno mieć komponent
emocjonalny, polityczny i ekonomiczny. Traktowanie kraju jako własnej
ojcowizny pozwala na przeżywanie duchowej wspólnoty z rodakami i
czyni rodzinę z ludzi zamieszkujących wspólne terytorium. Nie oznacza
to jednak jedynie sentymentalizmu i nie ogranicza się do zaspokajania
PWN (online), Patriotyzm, [w:] Encyklopedia PWN [online, dostęp dn.
20.04.2020]
14 M. Goetz, Patriotyzm z pokolenia na pokolenie, TRENDY nr 2–3/2016, s.9
13
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emocjonalnej potrzeby przynależności. W końcu człowiek, będąc istotą
społeczną, potrzebuje więzi z innymi, gdyż to pozwala mu doświadczyć
poczucia własnej wartości i potwierdzić swoją godność. Co więcej, zdolność do współdziałania z innymi pozwala lepiej poznać swoje możliwości i wykorzystać swoje talenty. Drugi człowiek mobilizuje do działania,
nie tylko poprzez oczekiwanie na pomoc, ale także przez to, że staje się
kimś, kto ocenia i weryfikuje działania społeczne innych. Pracując w
zespole, ludzie osiągają wyższy stopień socjalizacji, a to wpływa na
ugruntowanie poczucia pewności w podejmowanych działaniach i nadaje większą trwałość przyjmowanym nastawieniom.
Patriotyzm mobilizuje do wyjścia z kręgu własnych spraw, przyczynia się do rozwoju osobistego człowieka i prowadzi do polepszenia relacji
społecznych. Ponadto, udział w historii większej od własnego życia sprawia, że ludzkie zaangażowanie cechuje klimat podniosłości, a także służy
do poszerzania horyzontów i zmusza człowieka do pokonania bariery lęku
przed uczestnictwem w życiu społecznym. Wśród zalet aktywnych działań
patriotycznych można również wyróżnić doświadczenie wspólnoty ducha
narodowej historii, które daje uczucie partycypacji w czymś wielkim i pozwala przekraczać banalność codziennego zatroskania o własne sprawy.
Czynienie czegoś dla innych nie jest już wówczas tylko hobby zapaleńców,
ale staje się powszechnym patriotycznym obowiązkiem przynaglającym się
do włączenia w nurt przemian15.
7. Patriotyzm lokalny
Nie należy zapominać o szczególnej postaci patriotyzmu, jaką jest
tzw. patriotyzm lokalny (regionalny). Definiowany jest on jako „przywiązanie, umiłowanie regionu, z którego się pochodzi lub z którym się
jest związanym”16, nazywany małą ojczyzną lub krajem ojców17. Możemy wyróżnić trzy główne wyznaczniki małej ojczyzny. Są nimi: społeczność, kultura lokalna oraz terytorium. Społecznością może być albo
określona grupa etniczna lub regionalna, albo społeczność lokalna składająca się z wielu grup, ale ukształtowana w społeczność spoistą i trwałą18. Kultura lokalna, która jest kulturą specyficzna dla danego obszaru i
społeczności. Tworzy ją całe dziedzictwo wspólnoty regionalnej, dziePatriotyzm w czasie pokoju, jw. s.100-101
Słownik języka polskiego, PWN 1979, t. 2., s. 621
17 J. M. Miąskowski, Kto się boi lokalnego patriotyzmu, „Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny”, 1983:4, s. 9
18 H. Skorowski, Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej,
gospodarczej i politycznej, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1996, s.148-150
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dzictwo, które ta wspólnota regionalna tworzyła i tworzy swym działaniem, a które wyróżnia je spośród innych grup, a jednocześnie stanowi o
jej tożsamości19. Terytorium, czyli przestrzeń i obszar geograficzny, na
którym określona wspólnota lokalna żyje, dziedziczy swoją historię i
tworzy ją dalej20.
Patriotyzm lokalny zatem to miłość wspólnoty lokalnej oraz afirmacja jej dóbr, jakimi są kultura i terytorium21. Definiując w ten sposób,
możemy przełożyć ją na obywatelskość człowieka, czyli na udział konkretnej jednostki w życiu publicznym środowiska, w którym żyje. Do
form uczestnictwa we własnym środowisku człowieka można zaliczyć:
uczestniczenie w życiu politycznym własnego środowiska, udział w
rozstrzyganiu i decydowaniu o sprawach zbiorowości społecznej, udział
w faktycznym sprawowaniu władzy, aktywność na rzecz środowiska w
płaszczyźnie społeczno-gospodarczej, wielorakie inicjatywy osoby zmierzające do zachowania i kultywowania wartości własnej lokalnej kultury, do ciągłego jej ożywiania i wprowadzania w życie społeczności lokalnej22. Jak łatwo zauważyć powyżej, patriotyzm w znaczeniu patriotyzmu lokalnego jest nierozerwalnie związany z aktywnym działaniem na
rzecz otaczającego środowiska oraz społeczności. Co ważniejsze, patriotyzm lokalny jest postawą indywidualną i nienarzuconą, jest więc dobrowolną decyzją.
Podsumowanie
Od lat wartości patriotyczne są przekazywane z pokolenia na pokolenie. W skład pojęcia patriotyzmu wchodzą: pragnienie poznawania
ojczystej historii, przywiązanie do ziemi oraz pielęgnowanie kultury
wyrażającej się w obyczajach i formach zachowań, a także dziełach
sztuki. Postawa patriotyczna obejmuje zatem najpierw poznanie dziedzictwa narodu, a następnie jego umiłowanie. Jednak istotnym wymogiem patriotyzmu jest osobisty wkład w rozwijanie przejętego dziedzictwa, wyrażające się w trosce o dobro wspólne danej społeczności narodowej. Niedopełnienie tego, jakże istotnego warunku sprawia, że patriotyzm zostaje tylko bezrefleksyjnie przyjętą postawą, która tak jak odrzucanie patriotyzmu na rzecz odmiennych postaw, czy też zaniedbywanie
T. Ślipko., Zarys etyki szczegółowej, t. 2. Kraków 1982, s.230
J. Iskierski., Lokalność czyli powrót do raju utraconego, „Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny”, 1987:7, s. 1–4
21 Skorowski, jw. s.151
22 Skorowski, jw. s.152-154
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troski o jego rozwój i pielęgnowanie przyczynia się do wyobcowania
człowieka i zatracenia zdolności identyfikowania się z danym kręgiem
kulturowym. Odrzucanie ojczystej tradycji kulturowej może skutkować
nadmiernym indywidualizmem i brakiem więzi społecznych, co prowadzi do utraty wrażliwości na wartości przyjmowane przez innych.
Streszczenie:
Patriotyzm jest wartością, która stanowi nieodłączną część naszego życia. Swoimi początkami sięga do czasów oświecenia i od wieków
jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Patriotyzm jest równoznaczny z miłością do ojczyzny i własnego narodu, połączoną z gotowością ofiar dla niej, przy równoczesnym uznaniu praw innych narodów.
Tak szeroka definicja pozwala, by każdy z nas indywidualnie określił,
jakie ma dla niego znaczenie to słowo, a także jakie uczucia wywołuje.
Wartościami, które wpływają na tę postawę są wspólnota krwi, więzi
osobowe, wspólna kultura i religia. Poznawanie i uszanowanie dziedzictwa narodowego jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na kształtowanie własnej tożsamości. Stąd też bezrefleksyjne przyjmowanie postawy patriotycznej, odrzucanie patriotyzmu na rzecz odmiennych postaw,
czy też zaniedbywanie troski o jego rozwój i pielęgnowanie przyczynia
się do wyobcowania człowieka i zatracenia zdolności identyfikowania
się z danym kręgiem kulturowym. Dlatego tak ważne jest, aby pielęgnować tę postawę, poprzez aktywne działania, które mogą być realizowane na płaszczyźnie gospodarczej oraz kulturowej. Nie należy także
zapominać o działaniach na rzecz patriotyzmu lokalnego, takich jak aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.
Słowa kluczowe: patriotyzm, wartość, świadoma decyzja, przyjęta
postawa
Summary:
Patriotism- conscious decision or though tlessly accepted attitude?
Patriotism is a value which is inseparable part of our life. It has
roots in Enlightenment period and for ages it has been passed from generation to generation. Patriotism is equivalent to love to homeland and
our own nation. It is connected with readiness to sacrifice everything for
it and simultaneously it recognises the rights of other nations. This
broad definition enables everyone to determine individually his or her
own meaning of this word and what feelings it evokes. Values which
affect this patriotic attitude are community of blood, personal bonds,
common culture and religion. Getting to know and respecting national
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heritage are extremely important, because it lets us shape our personality and identity. And that is why thoughtlessly accepting patriotic attitude, dismissing it towards other attitudes or neglecting care of its development contributes to alienating and losing ability to identify with
particular social circle. Consequently, it is significant to cherish this attitude through active measures which can be implemented on the cultural
or economic plane. However, we should not also forget about efforts
aimed at local patriotism such as active participation in social life.
Keywords: patriotism, value, conscious decision, accepted attitude
Bibliografia:
1. Burszta W. J., Jaskułowski K., Mniejszości narodowe i etniczne a
idea państwa narodowego w XXI wieku, Warszawa 2005
2. Derdziuk A., Inwestycja w patriotyzm, „Kontrola Państwowa”
53, nr 2
3. Derdziuk A., Patriotyzm w czasie pokoju, Teologia i moralność, Vol.
14(2019), nr 1(25)
4. Goetz M., Patriotyzm z pokolenia na pokolenie, TRENDY nr 2–
3/2016
5. Iskierski J., Lokalność czyli powrót do raju utraconego, „Pomerania.
Miesięcznik społeczno-kulturalny”, 1987:7
6. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,
PWN, Warszawa 1994
7. Miąskowski J. M., Kto się boi lokalnego patriotyzmu, „Pomerania.
Miesięcznik społeczno-kulturalny”, 1983:4
8. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Wyd. Naukowe PWN, tom
4, Warszawa 1996
9. PWN (online), Patriotyzm, [hasło w:] Encyklopedia PWN [online, dostęp dn. 20.04.2020]
10.Skorowski H., Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki
społecznej, gospodarczej i politycznej. Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1996
11.Słownik języka polskiego PWN. (1979). t. 1–2. Warszawa: PWN
12.Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. 2. Kraków 1982
13.Walicki A., Idea narodu polskiego w myśli oświeceniowej, IFiS PAN,
Warszawa 2000
14.Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, T. 6, Warszawa 1966

73

Małgorzata Gnyś-Nidecka

Patriotyzm polski poprzez analizę tekstów inskrypcji nagrobnych
Tekst niniejszy oparto na podstawie badań własnych prowadzonych w latach 2005-2017 na obszarze kulturowym szeroko pojętego powiśla – od Krakowa po Puck. Analiza kulturoznawcza treści patriotycznych opiera się na wybranych tekstach inskrypcji komemoracyjnych i
nagrobnych z sanktuariów i cmentarzy polskich. Ich specyfika zmienia
się od czasów wojen w obronie Rzeczypospolitej Obojga Narodów tzw.
potrzeb), dalej wizji utraty niepodległości u schyłku epoki saskiej, w
czasie rozbiorów, dobę powstań narodowych i Wielkiej Wojny – po
wojnę obronną 1920 r. Osobne w tonie są teksty nagrobne i na tablicach
komemoracyjnych z elewacji kościołów i budynków z okresu kilkunastoletniej wolności międzywojnia, zaś szczególnie dramatyczne w tonie
w czasach okupacji hitlerowskiej i sowieckiej oraz Powstania Warszawskiego. Specyficzną wymową patriotyczną odznaczają się inskrypcje na
nagrobkach i tablicach komemoracyjnych w kościołach – wystawiane
nierzadko z obejściem (np. jak uprzednio w zaborze rosyjskim poprzez
odniesienia zrozumiałe kulturowo raczej tylko przez Polaków) zakazów
cenzury politycznej w także czasach zniewolenia komunistycznego.
Współcześnie takie zwielokrotnione, nawarstwiające się odniesienia
bywają już bardziej czytelne kulturowo, bowiem jawnie odnoszące się
do dramatycznych wydarzeń w historii Polski.
Tablice komemoracyjne wystawiane po utracie niepodległości po
kolejnych rozbiorach Polski w sanktuariach i na mogiłach, na miejscu
bitew i pochówku powstańców od roku 1794 po 1863, a z czasów kampanii napoleońskich w latach 1805-1812, jak i inskrypcje nagrobne na
cmentarzach przykościelnych i późniejszych pozaaglomeracyjnych –
zawierają, oprócz treści informacyjnych, także treści patriotyczne. Wyrażone bywały one jednak najczęściej nie explicite, ze względu na cenzurę polityczną od doby rozbiorów, z dwudziestoletnią przerwą międzywojnia – praktycznie do 1992 r. Sens ich wymowy ująć można lapidarnie
jako tęsknotę nie tylko za utraconą wielkością Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, ale przede wszystkim za wolnością i niezawisłością.
Analiza kulturoznawcza tekstów epitafijnych i nagrobnych zarówno na poziomie wyrażenia (tu: w języku polskim lub w niezrozumiałej dla rosyjskich cenzorów łacińskim języku kultury), jak i kulturo-

wej głębi odniesień (tu: ukryte odwołania patriotyczne) pozwala prześledzić psychokulturowe zmiany w odniesieniach do zagadnienia walki
o odzyskanie niepodległości i całości ziem Polski przedrozbiorowej, doby rozbiorów, obydwu wojen światowych – aż po współczesność.
Czas podniosłych, desperackich, a nawet buńczucznych w wymowie treści inskrypcji z okresu upadku Konfederacji Barskiej i Insurekcji Kościuszkowskiej (np. w benedyktyńskim klasztorze tynieckim), gdy
tliły się wciąż nadzieje na wywalczenie wolności przez pokolenie pamiętające Polskę przedrozbiorową – kończy napis na tumbie grobu na
Cmentarzu Powązkowskim dla płk Cypriana Godebskiego, zmarłego z
ran w bitwie wojsk polskich w armii napoleońskiej pod Raszynem w
1807 r. Doskrobana niewyraźnie (ukradkiem nocą) sentencja po łacinie:
eroem calcas („odwiedzasz bohatera”) przypomina (wzorem rzymskim)
konieczność godnego zachowania i upamiętnienia tego miejsca. Tym
samym, jego patriotyczna wymowa niejako zapoczątkowuje utrzymujący się do czasów współczesnych zwyczaj organizowania pielgrzymek
patriotycznych na cmentarze polskie, a także późniejszą szczególną dbałość o mogiły powstańców z lat 1830 i 1863.
Ukryte odniesienia do treści patriotycznych wyrażają też polskie
inskrypcje na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, gdzie na nagrobkach
z końca XIX w. żal po utracie wolności wyraża się lapidarnym skrótem:
„b.” („była”, „byłe”). Jest to niejawne odniesienie do ówczesnej rzeczywistości politycznej, bowiem w komemoracyjnym tekście dla zmarłego
piastującego za życia określone funkcje w „byłych wojskach polskich”
nie wolno było napomknąć o „byłej” Rzeczypospolitej. Względne uwolnienie cenzury pod zaborami austriackim i pruskim po przełomowym r.
1915 czasu Wielkiej Wojny pozwoliło po raz pierwszy ostentacyjnie wyrazić w tekście nagrobnym (symbolicznie) żałobę matki poległego pod
Tagliamento jedynaka: „pochowanego na obcej ziemi i w obcym mundurze”1. Jest to wymowna skarga na los polskiego żołnierza walczącego
nie w polskich niezależnych politycznie formacjach i ciągle bez nadziei
na wolność i obronę polskich interesów politycznych. Następne odwołania do nadziei na wyzwolenie, po raz pierwszy podkreślające bratobójczy charakter walk z Polakami w armii rosyjskiej po kampanii 19151916 r. pojawią się na cmentarzach zakładanych przez służby c. k. armii

Tu: sens inskrypcji zrozumiały przede wszystkim przez historyków: po
tzw. kryzysie przysięgowym Austriacy wysłali na front włoski zbuntowany
korpus polski gen. Dowbora-Muśnickiego.
1
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austriackiej na terytoriach frontu wschodniego2. Kolejne, tak ekspresyjne
w formie, odwołania do nadziei ostatecznego odzyskania i utrwalenia
niepodległości umieszczano w inskrypcjach nagrobnych Polaków poległych czy bestialsko zamordowanych przez bolszewików na ziemiach
Kresów Wschodnich, Podlasia, Lubelszczyzny i Mazowsza i w latach
1918-19203. Kolejne lata cenzury z czasów politycznej „kurateli” sowieckiej do r. 1992 zubożają jednak patriotyczną wymowę treści komemoracyjnych takich inskrypcji. Istotę dramatu utraty niezawisłości politycznej
po roku 1945 oddają dopiero najnowsze, często rozbudowane stylistycznie inskrypcje (np. poprzez cytaty z literatury patriotycznej), fundowane przez rodziny i organizacje wojskowe i społeczne. Ujawniają
one nierzadko dotychczas nieznane fakty z dramatycznego życia bohaterów - czasem nawet dwóch powstań narodowych czy obydwu wojen
światowych, przenoszących przez lata okupacji niemieckiej, a później
bolszewickiej – wiarę tych bojowników w sens walki o ostateczne ziszczenie się „snu o Niepodległej” (i Niezawisłej), na której wierność składali przysięgę. W istocie rzeczy – od czasów rozbiorów były to walki
toczone o „Wolność, Niezawisłość i Całość” (tu: hasło ze sztandarów
powstańczych 1861) ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów i tak też
hasła te, odpowiadające globalnemu rozumieniu idei niepodległości
Polski rozpatrywane będą, mimo iż ograniczone wymogami redakcyjnymi w dużym skrócie, w analizie kulturoznawczej ich wyboru w niniejszym tekście.
Analiza tekstów epitafijnych z wieku XVII w sanktuariach katolickich w Polsce pozwala stwierdzić, iż u podstaw późniejszych, ponad
stuletnich tęsknot za Niepodległą legły wcześniejsze, XVII-wieczne marzenia o Wielkiej Polsce – o świetlanej przyszłości jednego z największych państw ówczesnej Europy, o Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
łączącej ideały demokracji szlacheckiej i wizje państwa wielonarodowego, wielokulturowego, a nawet (zdaniem F. Konecznego – wielocywilizacyjnego)4. Wizje takiego państwa – praworządnego i silnego, z dobrze
2 W tzw. pasie gorlickim: ponad trzysta cmentarzy, często mogiły zbiorowe,
zatem odwołania do narodowości raczej ogólnikowe. Po 1918 Polacy wystawili
tablice przy bramach przypominające, iż pochowano tu żołnierzy -Polaków
walczących przeciw sobie w wojskach zaborców (nb. nigdzie nie użyto tego
zwrotu explicite!).
3 Kilkadziesiąt cmentarzy i mogił zbiorczych dla żołnierzy i ludności cywilnej (Goliczewski W., 2017; także mapa gułagów i cmentarzy dla więźniów wystawiona w Gdańskim Muzeum Sybiraków).
4 Por.: F. Koneczny, ‘O wielości cywilizacji”, [w:] Dzieła, 2010.

76

zorganizowanym i uzbrojonym wojskiem – odczytać można już w „Statutach” kanclerza Jana Łaskiego We wcześniejszych, propaństwowych
publikacjach Andrzeja Frycza Modrzewskiego: „O skutecznym rad sposobie” czy „O naprawie Rzeczypospolitej” odnajdziemy ten sam moralizatorski ton, pełen niepokoju o los Rzeczypospolitej w dobie niemal nieustających wojen obronnych (w tekstach: ”potrzeb”) na jej Kresach.
Gorzką krytykę rzeczywistości politycznej, przestrogi i nawoływanie do
powszechnej edukacji szlachty co do jej obowiązków, wynikających z
roli przywódczej odczytać można też w ówczesnej poezji „zaangażowanej”5– nie nazywanej jednak jeszcze patriotyczną., a wiek niemal później
także w kazaniach ks. Piotra Skargi, jezuickiego reformatora Kościoła i
Państwa Polskiego. Niestety, ten patriotyczny nurt twórczości wybitnych Polaków zdaje się zamierać w dobie saskich wpływów – destrukcyjnych moralnie i politycznie. Ton niepokoju o los państwa zagłuszały
(często zdalnie sterowane przez posłów opłacanych pieniędzmi z obcych dworów) drukowane czy wygłaszane w mowach sejmowych polityczne kwestie typowe dla pieniackich prowincjonalnych sejmików
szlacheckich czy zgoła bałwochwalcze peany na cześć tzw. politycznej
mitologii sarmackiej6. Dopiero patriotyczno-reformatorskie tradycje kadetów Szkoły Rycerskiej wprowadzone przez księcia-kuratora Adama
Czartoryskiego odwoływały się (za często cytowanymi A. Modrzewskim i T. Moorem) do pojęcia „wojny sprawiedliwej” – jako jedynie uzasadnionej moralnie, bowiem z konieczności obronnej. Jak już wspomniano, w treści inskrypcji na nagrobkach i epitafiach rycerskich z XVII
w. odczytać można określenie wojen obronnych jako „potrzeby” – konieczności zwołania pospolitego ruszenia wojsk szlacheckich i zaciężnych wobec groźby najazdu obcych wojsk. I tak, na „potrzebę smoleńską” powołano się w inskrypcji nagrobnej wojewody Piotra Weyhera
(loc. Puck, k. katedralny), jak i w wielu innych inskrypcjach w XVIIXVIII-wiecznych epitafiach szlacheckich w kościołach: Oliwy, Gdańska,
Torunia, Warszawy, Krakowa, Lublina.
Po ostatecznej utracie niepodległości hymn I. Krasickiego „Do miłości Ojczyzny” stał się pierwszym poetyckim utworem świadomie patriotycznym. Jej inwokacja: „Święta miłości kochanej ojczyzny…”, a po
5 Por.: J. Potock: m.in.: „Czuj, stary pies szczeka”, „Na wojnę chocimską”;
także J. Kochanowski: „Odprawa posłów greckich”.
6 Tu: oświeceniowa krytyka reformatorska a mitologiczno-ontologiczne
wywody genealogiczne co do pochodzenia i przywódczej roli szlachty polskiej,
por. bibliografia.
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kilkudziesięciu latach także miłość do małej ojczyzny (tu: Litwy) staje się
tautologią patriotycznych pojęć (Litwa = Polska)7. Strata ziemi i dóbr
materialnych, a przede wszystkim realnego kontaktu z rodakami – to
cena świadomego uchodźctwa wobec groźby ekspatriacji, uwięzienia, a
nawet zsyłki na Sybir. Najbardziej znanym polskim zesłańcem politycznym był wówczas ks. Paweł Woronicz - to od czasów jego pochówku w
katedrze Wawelskiej także w innych kościołach Krakowa – w czasach
rozbiorów ponownie stolicy kultury narodu polskiego – częstym obyczajem było umieszczanie wzmiankowania o zesłaniach i uwięzieniach
politycznych polskich patriotów z różnych zaborów w dobie powstań
narodowych8. W inskrypcjach nagrobnych na terenach Polski pod zaborami, a także na grobach emigrantów polskich w całej Europie za mickiewiczowską „Inwokacją” z „Pana Tadeusza” pojawią się takie odniesienia w wielu wersjach (dosłownie czy w przenośni - do Polski), np.:
„…bo tęsknię po Tobie” czy „…kto Cię stracił”. Odwołania do utraty
ojczyzny, także tej małej (tj. „ojcowizny”, dziedzictwa, włości) pojawiają
się długo jeszcze po 1945 r. na nagrobkach tzw. polskich repatriantów ze
Wschodu – Polaków wysiedlonych z ziem kresowych dawnej Rzeczypospolitej czy zmuszonych wobec represji do opuszczenia swych gospodarstw na Litwie, Wołyniu, Podolu, Polesiu9. Ikonografia na nagrobkach
Polaków z Kresów (wyryte na steli czy jako fotografie za szkłem wizerunki Matki Boskiej Ostrobramskiej) i semantyka inskrypcji dopełniają
się także, za wspomnianym mickiewiczowskim obrazowaniem poetyckim („Panno Święta, co w Ostrej świecisz Bramie …”). Wiele takich ikonizowanych odwołań do „litewskiego rodu” odnaleźć można na cmentarzach na obszarach nowej rzeczywistości politycznej Polski, gdzie po
rewolucji bolszewickiej, wojnie 1920 r. i obydwu wojnach światowych
swe ostatnie miejsce spoczynku znaleźli Polacy ze wspólnoty Kresowian
(m.in.: Poznań, Wrocław, Kraków, Lublin, Kazimierz Dln., Warszawa,
Otwock, Bydgoszcz, Toruń, Chełmno, Trójmiasto i inne.).
Po kilku wiekach przegranej sprawy narodowej, mimo walk konfederatów barskich w 1794 r. i polskich legionów w wojnach napoleoń„Litwa i Korona, małżonków dwoje….’ [w:] .A. Mickiewicz, ”Pan Tadeusz”, ks. XII).
8 Tu: np. w kościele oo. Kapucynów na krakowskich Piaskach w kpl. Domku
Loretańskiego epitafium W. Benedyktowicza z Litwy, weterana powstania
styczniowego, który przedostał się potajemnie do Krakowa.
9 M.in. na cmentarzu parafialnym nowym w Pucku cytat z mickiewiczowskiej „Inwokacji” do „Pana Tadeusza” jest dopełnieniem obrazu Matki Boskiej
Ostrobramskiej wyrytego na steli nagrobnej litewskiego Polaka.
7
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skich w latach 1805-1807, 1812 i powstańców z lat 1830, 1846, 1863 – w
tradycji sepulkralnej (formalnej i symbolicznej – typ pochówku i oprawa
artystyczna nagrobka), także utrwaliło się wiele odniesień do tęsknoty
za wolnością i nadziei jej odzyskania. Tradycja obrzędów funeralnych
(pochówki serc, capstrzyki z trąbką sygnałówką)10 oblekała tęsknoty te i
nadzieje w melodie i strofy z poezji polskiej, z pieśni żołnierskich: por.
A. Mickiewicz, ‘Konrad Wallenrod”: „płomień rozgryzie malowane
dzieje (…) – pieśń ujdzie cało”), jak np. z poświęconych konfederatom
barskim, polskim żołnierzom-tułaczom, weteranom powstań. Tradycja
sepulkralna inskrypcje z cytowaniami poetyckimi odnosiła nierzadko
także do obrazowania symbolicznego w rzeźbie nagrobnej – np. krzyż w
kajdanach (zamiast korony cierniowej) odnaleźć jeszcze można na
Cmentarzu Powązkowskim starym, na cmentarzu parafialnym w Opolu
Lubelskim i in.
Znakomita część takich nieoznaczonych mogił powstańczych na
ziemiach pod zaborem rosyjskim ukrywała najdłużej swe tajemnice.
Pozostawały długo anonimowe, pod skrywaną opieką nielicznych wtajemniczonych, przechowujących jak relikwie szczątki sztandarów pułkowych z haftowanymi hasłami, jak np. „o Wolność i Całość” i pamiątki
osobiste (ryngrafy, sygnety, szkaplerze, różańce, odznaki bojowe, a nawet guziki nielicznych mundurów). Wspomnieć tu należy, iż dla zbezczeszczenia zwłok11 kozacy zdzierali odzież i wszelkie oznaki indywidualne, masakrowali twarze zabitych powstańców, a dodatkowo chowali zwłoki w mogiłach zbiorowych, bez kopca ziemi, miejsce zakopania ciał (jak padliny) zajeżdżano końmi – dla wiecznego zatarcia śladów.
Jeżeli na ogół nie ujawnieni fundatorzy umieszczali nad nimi głaz, treść
informująca ukryta była zwykle na stronie odziemnej – nieraz przez

Tu: do Polski potajemnie przewieziono serca Tadeusza Kościuszki i Fryderyka Chopina, a do Wilna,. jako jedyny taki jawny pogrzeb – serce marszałka
Piłsudskiego (nb. sprofanowane przez sowieckich żołdaków w 1939 r. po zajęciu Litwy bez wypowiedzenia wojny przez wojska ZSRR (S. Czuma, 1978). Na
sygnałówce honorowym hymnem wygrywane są akordy pieśni religijnych
(„Ave Maria”), a dla uroczystych pochówków państwowych hymn Polski, pieśni Legionów, pieśni powstańcze i polskie pieśni żołnierskie z obydwu wojen
światowych (jak np. „Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni
Tobie…”).
11 Nb etymologia od zwlekania odzieży przez maruderów czy oprawców po
bitwach, egzekucjach
10
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ponad półwieku nieznana ogółowi, nawet depozytariuszom tej wiedzy
utajnionej12.
Jak już wspomniano – język łaciński, jako od XII w. język kultury
w Polsce, także w tradycji funeralnej – w dobie rozbiorów pełnił szczególną rolę integracyjno-patriotyczną wobec obco-cywilizacyjnych i obcokulturowych urzędników rosyjskich13, pozwalając „przemycić” w inskrypcjach nagrobnych treści politycznie wzbronione, nierzadko także
w formułach religijnych (np. grata Patria i inne zwroty). Jak wspomniano
– tęsknotę patriotyczną za dawną Polską podkreślano wymownym skrótem: „b.”(„byłej”, „byłych” i in.), ale wykuwano go przeważnie na nagrobkach cmentarzy katolickich na ziemiach pod zaborem austriackim,
(względnie) bardziej liberalnym. Dające się jeszcze odczytać tego typu
odniesienia na steli nagrobka „…oficera „b.” wojsk polskich” na przykościelnym starym cmentarzu w Kazimierzu nad Wisłą wykuto za czasów
Księstwa Warszawskiego14. W dobie późniejszych zaostrzeń cenzury nie
umieszczano już takich skrótów poza odwołaniami do ziem pod dawną
administracją polską. Szczególnie zatem rażą na tle wspomnień patriotycznych powołania się na służbę cywilną czy wojskową u zaborców15
na cmentarzu Rakowickim i na tablicach komemoracyjnych w niektórych kościołach (np. warszawskim, ówcześnie oo. Bernardynów – może
współfundator odbudowy Domku Loretańskiego?).
Jak już wspomniano, swoistym wyrazem lokalnego i wszechpolskiego patriotyzmu, było powołanie się w tekście inskrypcji nagrobnych na
miejsce urodzenia – na ziemiach utraconych i zawłaszczonych przez zaborców (szczególnie Rosjan) w ramach kontrybucji po powstaniach roku 1830 i
Tu: M. Rodziewiczówna 1926, „Umarli i wstaną”, cykl reportaży TVP, kanał „Historia” w opracowaniu A. Sikorskiego, dot. odkrywania, inwentaryzacji
i klasyfikacji takich mogił (kilkadziesiąt w ciągu 20 lat) dla poszerzenia wiedzy
historyków lokalnych o szerszy kontekst.
13 Tu: F. Koneczny, 1926., „O wielości cywilizacji” dowodzi, iż Rosja (Ruś)
zdominowana pierwotnie przez cywilizację turańską a potem bizantyjską nie
wprowadzała do edukacji łaciny i nie rozumiała zasad demokracji.
14 K. Husarz, 1958; nb. najwięcej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
szczególnie za czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej (K. Ożóg, 2002).
15 W. Turkułł, urzędnik w służbie carskiej, Cmentarz Powązkowski, opis i
komentarz w: T. M. Rudkowski, 2002,.;por. na epitafium: ,,oficera wojsk cesarsko-królewskich” (tj. rosyjskich), dawny k. oo. Bernardynów w Warszawie, też
na wielu z pomników na cmentarzu Rakowickim – powołanie się wdowy na
służbę zmarłego męża na dworze cesarskim (lokalnie, w Krakowie) z wymienieniem rangi urzędniczego stanowiska.
12
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1863. Omowne aluzje do uczestnictwa w powstaniu styczniowym pojawiały się w łacińskich i polskich tekstach na epitafiach i tablicach komemoracyjnych w kościołach katolickich dosyć późno, w zasadzie dopiero po odejściu Rosjan z ziem Królestwa Polskiego w lipcu 1915 r., tj. po przełamaniu
frontu rosyjskiego na Lubelszczyźnie, Podlasiu, Mazowszu. W tekstach
tych tablic odwoływano się często, jako do patriotyzmu czasów pozytywizmu – do pracowitego życiorysu społeczników po powrocie zesłańców do
Kraju (czasem wymieniano miejsce zsyłki)16. Swego rodzaju przypomnieniem o utracie niepodległości był uroczysty pochówek na koszt Miasta
Krakowa dla ostatniego adiutanta Tadeusza Kościuszki w Insurekcji 1794
r., jednak, co znamienne – w inskrypcji odniesienia do tego faktu są raczej
lakoniczne. Zaznaczano natomiast dość często na mogiłach Cmentarza
Rakowickiego w Krakowie wspomnienie o patriotycznej przeszłości:
„uczestnik dwóch (czy „obydwu”) powstań”, „więzień Szlisselburga”,
„wdowa po uczestniku powstania…”. Faktycznie dopiero po 1915 r. cenzura austriacka zezwoliła na uroczyste wystawienie pomnika poległym i pochowanym we wspólnej mogile manifestantom krakowskim, ostrzelanym
przez wojsko austriackie w dniach krótkotrwałej niepodległości Rzeczypospolitej Krakowskiej. Wymownym nawiązaniem do wydarzeń z 1846 r.
było wystawienie na tymże cmentarzu pomnika „Anioła zemsty” z mieczem ognistym (dłuta Konstantego Laszczki, tu: jako archetyp archanioł
Michał z Sądu Ostatecznego). Podobnej komemoracji doczekali się polegli
manifestanci z 1861r. (mogiła „pięciu poległych”) na Cmentarzu Powązkowskim, gdy po 1915 r. von Besseler, okupacyjny generał armii niemieckiej współfundował pomnik nagrobny (płyta nagrobna jako odlew jedynie
z podstawowymi inskrypcjami informacyjnymi) dla werbunku ochotników
na front wschodni (jako die Polnische Wehrmacht, nb. nikłe powodzenie tej
akcji). Wcześniej, przez ponad 50 lat mogiła ta pozostawała jako grób darniowy, jedynie oznaczona prostym, drewnianym krzyżem, początkowo
nawet bezimienna, a po kilkunastu latach jedynie z danymi onomastycznymi, bez daty śmierci – margrabia Wielopolski wydał nakaz ocenzurowa-

Takie adnotacje znajdują się na wielu nagrobkach byłych więźniów Sybiru
– np. powracających po amnestii społeczników, głównie lekarzy, osiedlających
się na wybranych przez dozór polityczny terenach Królestwa Polskiego, jak np.
w nowobudowanym uzdrowisku w Nałęczowie (zespół dr Fortunata Nowickiego). W inskrypcjach nagrobnych dla pochówków wystawianych w czasie
Wielkiej Wojny i po niej wyjątkowo określenie „były” występuje często w formie pełnej .
16
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nia nawet faktu śmierci tragicznej w warszawskich manifestacjach patriotycznych w rocznicę powstania listopadowego!
Wyraźniej w tekstach inskrypcji nagrobnych powoływano się na
fakty historyczne dopiero po odzyskaniu niepodległości – po 1918 r., a
w zasadzie po 1921 r., tj. po traktacie ryskim i powrotach jeńców polskich, uciekinierów i wysiedlanych Polaków z Rosji. Wtedy masowo
pojawiły się (nie wszystkie zachowane) informacje w tych tekstach o
ofiarach zsyłek, wywózek, deportacji: powracających, zmarłych i zaginionych, a także osieroconych. Dodawano też okoliczności drastyczne:
„zmarł: „zakatowany”, ”torturowany”, „z chorób…”, „z wycieńczenia”.
Po II wojnie światowej fakty te cytowano za rozpowszechnionym w
drugim obiegu dziełem J. Czapskiego: „Na nieludzkiej ziemi” – tytuł ten
utrwalił się jako określenie miejsca zsyłki Polaków z ponad dwusetletniego okresu walk o niepodległość, całość i niezawisłość ziem Polski
przedrozbiorowej.
W krótkim okresie międzywojennym w miarę licznie, ale stosunkowo skromnie oddawano cześć walczącym o wyzwolenie Polski spod
zaborów – nie było na to środków finansowych, natomiast wiedzę o
martyrologicznych faktach zdobytą od niedawno zmarłych czy żyjących
jeszcze weteranów utrwalano w archiwach, w kronikach regionalnych
(głównie parafialnych), wydawano wspomnienia i literaturę patriotyczną, nieraz z fabułą osobistą (historie rodów, zwłaszcza Kresowych). Na
wojennych i wojskowych kwaterach dawnych i okazjonalnych (polowych) cmentarzy pojawiały się symbolizujące tę walkę o odrodzenie
Polski pomniki o motywach patriotycznych – Orły Polskie (koronowane
lub legionowe) najczęściej ukazane jako zrywające kajdany, w pozie majestatycznej czy zrywające się do lotu (jak np. na cm. paraf. w Opolu
Lub., także na nowym w Kazimierzu Dln.). Pomniki patriotyczne o ekspresji religijnej (np. piety) wystawiano jako wota dziękczynne w miastach doświadczonych walkami o niepodległość (np. Chełmno). Wznoszono także Groby Nieznanego Żołnierza (Płock, Chełmno, Warszawa)
ze zwłokami poległych czy ziemią z wybranych pól bitewnych. Wiele z
nich odpowiada swą ekspresją proroczym wizjom piewców wolności: J.
Słowackiego „O wojnę powszechną narodów prosimy Cię, Panie” czy S.
Wyspiańskiego, autora ‘Wesela”, „Akropolis”, ”Wyzwolenia”. Po raz
pierwszy pomniki te opatrywano tablicami wymieniającymi nie tylko
daty i miejsca bitew, także imiennie poległych i nadawane im pośmiertnie odznaczenia.
Osobnego omówienia wymagałaby polityczna walka o możliwość
wystawiania tablic chociażby informacyjnych (prawda o faktach) i po-
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mników pamięci na grobach walczących o niepodległość miast kresowych przypadających w czasach obydwu wojen światowych: Wilna,
Krzemieńca, Lwowa i wielu innych, wykracza to jednak poza ramy niniejszego opracowania17.
W nurt literatury patriotycznej oprócz wspomnianych pieśni powstańczych i żołnierskich (czy partyzanckich) cytowanych in extenso czy
trawestowanych w tekstach inskrypcji nagrobnych czy komemoracyjnych
wpisują się także teksty z odezw wojennych, szczególnie te z 1920 r. i z 1939
r., a w latach okupacji niemieckiej – także z prasy podziemnej ulotki i afisze,
po 1980 r. za cytowaniami z patriotycznej prasy podziemnej (tzw. drugiego
obiegu). I tak, w czasach odnośnych cytowano je (w całości czy odwoławczo) po 1920 r. na grobach młodych ochotników z Legii akademickiej czy
Batalionów Warszawy (Pułk Dzieci Warszawy): obfitują w nie groby w
podwarszawskich Ossowie i Radzyminie, także w Ostrołęce i Łomży, w
Józefowie k. Warszawy, a także w Puławach, Dęblinie, Lublinie. Patriotyczno-wotywne dedykacje odczytać jeszcze można na krzyżach wotywnych (m.in. w Józefowie k. Warszawy) – z modlitwą „o szczęśliwy powrót
syna z wojny” (dot. r. 1920 – z reguły jednak nie wymieniano daty, gdyż
inskrypcję wystawiano jeszcze w czasie walk), Gdy było to podziękowanie
za szczęśliwy powrót. Często też wymieniano w inskrypcjach wotywny
charakter takiej inskrypcji i fundacji krzyża, nierzadko także jako zadośćuczynienie składanym w kościele ślubom ( zachowały się adnotacje w księgach parafialnych).
Okres walk o ponowne odzyskanie niepodległości w r. 1939 rozdziela jedynie 19-letni interwał wolności politycznej, lecz dla Polaków
nie oznaczał on jednak całości terytorialnej czy suwerenności politycznej
sprzed rozbiorów. Częściowe odzyskanie ziem dawnego Wielkiego
Księstwa Litewskiego, Księstwa Poznańskiego czy Górnego Śląska wymusiły kolejne powstania po I wojnie światowej: Wielkopolskie i Śląskie,
a także interwencyjna wyprawa zbrojna na Wilno i Lwów. Z dalszych
Kresów dawnej Rzeczypospolitej wciąż wracali na ziemie dawnej Korony Polacy uciekający przed deportacjami i wywózkami sowieckimi18. Na

S. Nicieja, „Nekropolie kresowe” i felietony TV z 2006 r.
Muzeum repatriantów w Gdańsku-Nowym Porcie ukazuje mapę na której
oznaczone jest ponad 40 miejsc zsyłek, przymusowej pracy, a w praktyce śmierci
tysięcy Polaków, także kobiet i dzieci. Muzeum to wystawione zostało prywatnym
staraniem Stowarzyszenia Sybiraków w barakach oddających warunki egzystencji
przymusowych więźniów dla zobrazowania szans przeżycia rodzin, często z ma17
18
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nagrobkach tych Polaków pojawiały się tak częste wspomnienia o ziemi
rodzinnej, wobec nowej rzeczywistości politycznej – utraconej na zawsze. W odbudowywanych po pożodze wojennej i nowo zbudowanych
miastach (jak Gdynia) wzorem służb specjalnych austriackich po I wojnie światowej – w Polsce wznoszono na cmentarzach mauzolea (Lwów:
dla Orląt, Gdynia: po pochowku gen. Orlicz-Dreszera jako cmentarz
marynarzy: nb. obydwa zniszczone przez wojsko sowieckie i niemieckie), po 1945 r. jako miejsca pochówku i uroczystej komemoracji setek, a
nawet tysięcy żołnierzy zebranych z pobojowisk obydwu wojen.
II wojna światowa zaznaczyła się w historii polskich walk o wolność, całość i niepodległość wyraźną cezurą. Kilkunastoletni (w zasadzie
do 1957 r.) okres nie zawsze jawnych, faktycznych rządów NKWD w
Polsce okrojonej linią Curzona ( nazywanej w kręgach patriotycznych
wytyczoną przez Stalina „palcem po mapie” za przyzwoleniem pierwotnych, zachodnioeuropejskich pomysłodawców) według rzekomych
kryteriów etnicznych przyniósł tysiące ofiar prześladowań członków
podziemnych organizacji żołnierskich (AK, służby pomocnicze i administracyjne Państwa Podziemnego, powojenne organizacje „niezłomnych”, jak WiN, OZON i inne). Kilkunastoletni czasem okres uwięzień
po sfingowanych procesach, po torturach i zniesławieniach czy konfiskatach mienia nie zakończył się dla Żołnierzy Niezłomnych nawet po
„odwilży październikowej” i powszechnej amnestii 1956 r. – ostatni
ukrywający się przez ponad dwadzieścia lat partyzant Państwa Podziemnego Władysław Franczak, ostatni, ukrywający się partyzant „Zapory” (zamordowanego przez NKWD mjr K. Dekutowskiego, szczątki
odnaleziono na powązkowskiej „Łączce”) – został zastrzelony w 1966 r.
w obławie przez oddziały UB i milicji (po denuncjacji agenta milicji).
Po 1945 r. z pobojowisk przenoszono na cmentarze wojskowe, wojenne i specjalne kwatery nie tylko poległych żołnierzy z wojny obronnej
1939 r., ale także z armii tzw. berlingowców, poległych w bitwach z wojskami niemieckimi w 1944 i1945 r., których rodziny z ziem kresowych
odszukiwały czasem na radzieckich cmentarzach wojennych, tworzonych za przesuwającą się linią frontu w drodze na Berlin. Szczególnie
dramatyczne było poszukiwanie miejsc nieznanych pochówków więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych: niektóre z nich (Stutthoff,
Gusen, Gross-Rosen) były zakładane już w latach 1939 i 1940 na polskich
ziemiach przedrozbiorowych dla Polaków z zaboru pruskiego czy na
łymi dziećmi. Wystawa ukazuje także zdjęcia (powojenne) z zachowanych miejsc
pochówków, wiele z nich zniwelowano, utajniono po 1964 r.
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zbiorowych miejscach straceń, jak Piaśnica czy Klamry na terenach wcielonych do Rzeszy po r. 1939.
Miejsca pochówków, straceń czy uwięzień do 1991 r. upamiętniano suchymi w swej wymowie informacjami, jakie mogła pomieścić stosunkowo niewielka tablica, często umieszczana na przecięciu ramion
wojskowego krzyża tzw. maltańskiego, najczęściej lakonicznie: „Miejsce
uświęcone krwią Polaków”, gdzie podano (jeśli znana) liczbę poległych
czy tamże pochowanych, datowanie dokładne lub przybliżone, sporadycznie zidentyfikowane dane onomastyczne. Do czasu odzyskania
„drugiej niepodległości” czyli suwerenności po uwolnieniu się od jarzma sowieckiego dozoru politycznego i cenzury – nie wystawiano jeszcze
tablic informacyjno-komemoracyjnych dla ofiar reżimu komunistycznego. Okres po 1992 r. niejako nadrabia te zaległości w uwiarygodnieniu
faktów historycznych, ich bezstronnej interpretacji i godnej komemoracji
(podawane nazwy miejscowości, treści wyroków politycznych, daty i
miejsca uwięzień, straceń i pochówku).
Inskrypcje nagrobne po II wojnie światowej różnią się zatem stopniem nasycenia informacyjnego czy wymową emocjonalną, a nawet
wiarygodnością treści o znaczeniu historycznym czy istotnymi raczej
dla interpretacji osobistej, zależnie od okresu ich wystawienia. Są one
zatem także wyrazem zaangażowania emocjonalnego, stosownie do
okoliczności i miejsca śmierci, nierzadko także na pojawiających się masowo nagrobkach symbolicznych. Znaczna ich część uwstecznia niejako
komemoracje wydarzeń sprzed niemal stu lat, bowiem dopiero po1991
r. odtajniane na szeroką skalę archiwa państwowe, chociaż nie w pełni
ocalałe po dwóch wojnach, także dokumenty reporterskie, ukrywane
nieraz przez kilkadziesiąt lat z wywiadów z weteranami powstań i obydwu wojen światowych – pozwoliły zmienić publiczny stosunek do wielu wydarzeń czy osób w nich uczestniczących. Tak zatem, na mapie komemoracyjnej „dróg do niepodległości” pojawili się nowi bohaterowie,
których nazwiska zatajano wobec obcej cenzury politycznej – z kilkunastoletnią tylko przerwą międzywojnia. Dopisywane czy dokuwane informacje czy formuły komemoratywne na tumbach czy stelach nagrobków, a także na elewacjach (zewnętrznych tylko w okresie pierwszej
niepodległości) świątyń katolickich – wnoszą wiele nowych informacji o
uwięzieniach i represjach wobec całych nieraz rodzin polskich i miejscach potajemnych straceń czy zatajonych pochówkach.
Osobnym faktem, trudnym do analizy wobec utajnionych danych
jest fakt przymusowej komemoracji tzw. utrwalaczy nowego porządku
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politycznego - na pomnikach miejskich i cmentarzach, np. na mogiłach
katów, pochowanych niemal obok czy nad swoimi ofiarami. Tak ekipy
badaczy i archeologów odnalazły grób „Inki” Siedzikówny, zbezczeszczony pochówkiem ubeckiego działacza na Cmentarzu Garnizonowym
w Gdańsku (nb. poniemieckim wojskowym). Innym problemem jest
swoista komemoracje ofiar ubeckich (zamordowanych działaczy podziemia powojennego) w tejże samej, dawnej hitlerowskiej „:katowni”
poza murami Gdańska. Po 1945 r. cmentarz (dawniej choleryczny) we
Wrzeszczu zapełnił się kamiennymi krzyżami na mogiłach polskich
więźniów z tejże „katowni” (vide zbezczeszczone ciała ofiar dla prosektorium we Wrzeszczu) i później z obozu hitlerowskiego Stutthof, na
których umieszczano, wzorem niemieckiej dokładnej administracji daty i godziny wykonania wyroków! Tak zatem, jest to jeden z wielu
nieopisanych faktów niechcianej, mimowolnej komemoracji pomordowanych poprzez ubeckie wykorzystanie poniemieckich miejsc represji
wraz z odziedziczonym modelem działania, także i archiwizacji szczegółowych danych osobowych!. Takich przykładów jest więcej – świadczą o tym takie wzmiankowania – rozproszone na cmentarzach całej
Polski – w Rembertowie pod Warszawa, na Podgórzu k. Krakowa, gdzie
obok prawdziwych i domniemanych (tu: następna tragedia po fałszywych donosach) volksdeutschów czy strażników obozów koncentracyjnych wykonywano wyroki na polskich patriotach – dla zabicia ich morale i społecznej pamięci o nich. Grupy rekonstrukcyjne i lokalne organizacje pamięci, także młodzieżowe - współpomagają jednak prace archeologiczne i historyczne zespołów prof. Szwagrzyka na tzw. powązkowskiej wojskowej „Łączce” czy poszukiwawcze ekipy red. Sikorskiego –
motywując tym samym społeczności lokalne do podtrzymania pamięci
o mogiłach i samotnych krzyżach – wciąż niechętnie oddających swe
tajemnice, by móc wreszcie po ustaleniu faktów, dat i nazwisk – ze spokojem sumienia napisać na nich – „Cześć ich pamięci”.
Te informacje i moralne przesłania, nieraz bardzo nasycone emocjonalnie, w mentalności społeczeństwa polskiego przenoszą poza okres
drugiej wojny światowej okres walk i starań – najczęściej jednak bezskutecznych, o zmianę politycznej mapy Polski długo, bo do 1992 r. – o
przywrócenie jej suwerenności19 na obszarze zmienionym kilkakrotnie
wobec przedrozbiorowego. I znowu, jak w okresie rozbiorów – wewnętrzne ściany kościołów katolickich udostępniono na tablice upaJest to data umowna, wojska sowieckie wraz z zapleczem technicznym (np.
łączność) wyszły z terytorium Polski powojennej praktycznie dopiero po 1995 r.
19
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miętniające osoby i fakty (w kruchtach, na kolumnach, w kaplicach),
obok wotów (odznaczenia wojskowe, szczególnie za wojnę 1920 i 1939
r., nadane przez Wojsko Polskie na uchodźctwie czy Armię Podziemną
lub wojska alianckie)20.
W inskrypcjach po 1991 r. pojawiały się zatem odniesienia wyrażone już wprost, np. że zmarły „nie doczekał wolnej Polski, o którą walczył w trzech wojnach i dwu powstaniach” (data śmierci 1981, cmentarz
w Otwocku). Na nagrobkach młodych powstańców warszawskich pojawiały się (często niszczone nocą przez „nieznanych sprawców”) napisy na pamiątkowych szarfach w dniu wybuchu lub upadku powstania:
”Dla ciebie Polsko” czy jak dla zmarłych w Obławie Augustowskiej
uczestników AK-owskiej „Akcji Burza”, poprzedzającej Powstanie Warszawskie: „Nie doczekali prawdziwej wolności”. Na grobach symbolicznych w dniu Zadusznym na szarfach wieńców przeczytać można
było nawet dramatyczne napisy: ”Polsko, gdzie Twoi synowie?” z wymienieniem miejsc świeżo odnalezionych czy za odtajnionymi archiwami, z lektury pamiętników, a nawet archiwów służb NKWD czy UB. Nie
sposób wymienić kilkudziesięciu takich nowoodkrytych miejsc (vide
powązkowska „Łączka”), gdzie odnaleziono szczątki bojowników nie
tylko o wolność, ale i całość i suwerenność Polski w jej już może nie
przedrozbiorowych, ale przedwojennych granicach. Wielką pomocą w
uzupełnianiu archiwów, odnalezieniu kilku tysięcy grobów indywidualnych i zbiorowych, zagubionych i zaniedbanych – z okresu powstania
1863 r., pierwszej wojny światowej, z czasów rewolucji bolszewickiej i
sowieckich czystek etnicznych w latach 20-40 XX w, z kampanii wrześniowej 1939, z okresu genocydu katyńskiego (i kilkunastu innych
miejsc), z czasów rzezi wołyńskiej – okazały się wskazówki Polaków
(zwłaszcza starszych) pozostających na dawnych ziemiach polskich: na
Wołyniu, Polesiu, na Wileńszczyźnie. Nie jest jednak celem niniejszej
publikacji przytaczanie zbioru tych inskrypcji, tym bardziej, iż duża ich
część, jak wspomniano, pochodzi ze zbiorów druków okazjonalnych,
np. z szarf przy wieńcach komemoracyjnych, sztandarów, z klepsydr
dla zmarłych bohaterów narodowych czy znanych tylko społecznościom
lokalnym, jak np.: ”Cześć bohaterom walczącym o niepodległość, suwerenność i całość Polski”.

Nb nie odnaleziono w naszej kwerendzie, co wydaje się oczywiste i wymowne - żadnego z odznaczeń bojowych czy” resortowych” nadanych przez
wojskowe czy partyjne władze sowieckie czy powojennej Polski.
20
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Summary:
An analysis of texts collected in the course of personally conducted
research by the in situ and in oculio methods from several necropolises
and houses of worship situated in the area ranging from Cracow in the
south to Puck in the north makes it possible to exemplify the concept of
patriotism in Poland in the period from the middle of the 16th century
until the end of the 20th century. Both the social and the individual perception of this concept alter with the caesura of the Third Partition of
Poland (1795). The concept of patriotism in Poland was also influenced
by the subsequent national uprisings and the two world wars. After the
year 1945, restrictions experienced under the communist rule put a special emphasis on the perception of this concept.
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Dominika Staciwa

Patriotyzm jako czynnik kształtujący osobowość człowieka
Wstęp
Mówiąc o patriotyzmie mamy na myśli postawę szacunku, umiłowanie, oddanie rodzimej ojczyźnie, ale też gotowość jej obrony w razie
zagrożenia, czy też chęć poniesienia za nią ofiary. Pojęcie to charakteryzuje się przedkładaniem celów narodowych ponad własne, indywidualne zamierzenia. Patriotyzm utożsamia się także z miłością oraz pogłębianiem rodzimej tradycji, kultury czy też języka. Bazuje on na świadomości więzi społecznej, wspólnoty kulturowej a także braterstwa z macierzystą społecznością i narodem1.
Patriotyzm pełnił i nadal pełni ważną rolę w procesie kształtowania się obrazu zarówno własnej osobowości, jak również własnego państwa. Co więcej, pozostaje w niekwestionowanym związku z systemem
wartości, który jest preferowany przez osobę czy też określoną grupę
społeczną. Natomiast hierarchia wartości oraz zmiany, które w niej zachodzą tworzą ciekawe pole do analizy i przemyśleń. We współczesnych czasach, gdy w naszym kraju zachodzą szybkie zmiany rozwojowe, ale też poprzez przystąpienie do Unii Europejskiej, problem dotyczący kształtowania postaw obywatelskich pośród uczniów przybiera
wymiar aktualny i o znacznym wymiarze społecznym. Do patriotyzmu
można człowieka wychować. Dotyczy to przede wszystkim działań ludzi w stosunku do młodzieży, która dopiero wchodzi w życie społeczne.
Pierwszymi nauczycielami umiłowania dla ojczyzny są rodzice. Dom
rodzinny zobowiązany jest do przekazania dziecku treści, związanych z
narodem i religią. To z domu wynosimy pierwsze wartości i tradycje. W
realizacji wychowania patriotycznego rodzina powinna być wspierana
przez nauczycieli oraz duchownych, ponieważ tylko wspólne zaangażowanie w kultywowanie miłości do ojczyzny, może przyczynić się do
późniejszego praktykowania wartości obywatelskich. Jeśli chodzi o wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży na etapie edukacji szkolnej, to
istotnym zadaniem w jego procesie jest przede wszystkim demonstrowanie takich wartości, jak: pracowitość, sumienność, zdyscyplinowanie,
W. Janiga., Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w świetle Dyrektorium
katechetycznego i Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, s.3.
1

świadomość własnej godności, zauważanie sensu własnych działań a
także wolności, ufność wobec innych osób, odczucie sprawiedliwości,
dążenie do ładu i porządku2.
Patriotyzm odgrywał oraz wciąż sprawuje istotną rolę w formowaniu własnej osobowości, tak jak i swojego kraju. Dodatkowo pozostaje w istotnym powiązaniu ze schematem wartości popieranych przez
istotę czy też wybraną grupę społeczną. Definicja patriotyzmu w aktualnych naukach społecznych nie znajduje jasnego wyjaśnienia. Możemy
spotkać się z różnego rodzaju sformułowaniami, klasyfikującymi patriotyzm w przeciwnych kontekstach. Jedni przedstawiają go wyłącznie w
świecie uczuć, natomiast inni lokują go w gronie racjonalistycznych
przekonań, oczekiwań oraz zobowiązań związanych z uczęszczaniem w
danej wspólnocie.
Patriotyzm staje się wyjściem poza własną indywidualność, spostrzeganie stosunków pomiędzy Ja oraz My. Istotnym składnikiem szeroko pojmowanego patriotyzmu jest toteż przyłączenie do kręgu, z którym siebie identyfikujemy. Wspomniana identyfikacja stanowi, że odczucie psychologicznego dobrostanu grupy, jej korzystne i niekorzystne
uczucia oraz ocena samego siebie. Aby człowiek stał się bezdyskusyjnym patriotą, powinno się formować w nim ten pogląd już od dzieciństwa. W kształtowaniu patriotyzmu istotną rolę spełniają: szkoła, rodzina, literatura, poznawanie tradycji czy też zachowania różnych osób.
Oddziaływanie na poszczególnych ludzi w zakresie formowania postaw
patriotycznych, należy przystosowywać do wieku oraz stopnia ich racjonalności3.
1. Rodzina jako główny czynnik patriotyzmu
Na osobowość młodej istoty największy wpływ stanowi rodzina,
która wychowuje pociechy według własnej hierarchii wartości. Aby istota
wyrosła na patriotę, rodzice pokazują mu prawdę, dobro, uczciwość, mądrość i sprawiedliwość. Rodzina stanowi zatem źródło norm oraz wartości, które formują postawę młodej osoby. Dziecko początkowo w domu
rodzinnym dostrzega, co tworzy jego Ojczyznę. Budzi u pociechy utwierdzenie do Ojczyzny, do swojej miejscowości, naucza dopatrywać się jego
piękno, więc kształtuje emocje, z których może zrodzić się w przyszłości
głęboki patriotyzm. Jeśli dziecko zauważy, iż rodzice szanują flagę oraz
W. Drzeżdżon., Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, s. 70-71.
3 Tamże, s.71
2
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inne symbole narodowe, uczestniczą regularnie w patriotycznych uroczystościach, czy dumnie śpiewają hymn, to pociecha błyskawicznie się tego
nauczy. Zacznie brać przykład z opiekunów, gdyż to właśnie rodzice stanowią dla swoich dzieci główny wzorzec do naśladowania. Należy nauczać utwierdzenia do swojej Ojczyzny, czy szacunku do własnego narodu oraz innych narodów. W kwestii rodziców, jak również rodziny jest to,
aby wychować dziecko na zdecydowanego Polaka. Dużo wnoszą do tego
wspólne rozmowy ze starszymi ludźmi. Głównie na przykładzie dziadków, czy też pradziadków można poznać i ujrzeć prawdziwą historię
Polski. To właśnie oni walczyli w czasie wojny przeciwko wrogom. Musimy starać się dziękować oraz dążyć do brania przykładu z tego typu
zachowań. Jednym z ważniejszych zadań rodziny, jest to, aby wychować
młodego patriotę w zgodzie z mądrością Kościoła, gdyż nasza Polskość
jest powiązana z nauką Kościoła katolickiego4.
Metody patriotycznego wychowania obejmują głębokie spektrum
kształtowania odpowiedzialnej, właściwej i dojrzałej postawy wobec
swojego narodu oraz wobec własnego kraju – rozumianych jako wspólne dobro – przy czym rozróżnić należy dwie podstawowe sytuacje:
oPaństwo jako instrument, narzędzie w ręku narodu – jest to koncepcja demokratyczna;
oNaród jako instrument , narzędzie w ręku państwa – jest to koncepcja totalitarna
Metody formowania roztropnej troski o wspólne dobro obejmują
różnorodne aspekty życia społeczeństwa – od ich dzieciństwa przez
młodość po dorosłość. Obszar patriotycznego wychowania nie jest
ograniczony jedynie do niektórych, obranych grup społecznych. W nadzwyczajnym przypadku metody te nawiązują do ludzi wykluczonych
społecznie, podopiecznych, oczekujących pomocy państwa5.
2. Środowisko szkolne czynnikiem patriotyzmu
Istotna rola szkoły zachodzi z możliwości wielostronnego ingerowania poprzez eksponowanie patriotycznych treści na różnorodnych
E. T. Konicki, Kształtowanie patriotyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych, [dostęp: 30.04.2020r]
5
Metody
wychowania
patriotycznego
w
pracy
socjalnej,
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/31817/Tytko%20METOD
Y%20WYCHOWANIA%20PATRIOTYCZNEGO%20W%20PRACY%20SOCJAL
NEJWeissbrot%20-%20Slownik.%20t%201%20s%209294.pdf?sequence=1&isAllowed=y, [dostęp:30.04.2020r].
4
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przedmiotach, w różnym czasie rozwoju, dzieci oraz młodzieży, dzięki
wszelakim formom i metodom wychowania patriotycznego. Szczególną
rolę w formowaniu Polskości u dzieci, młodzieży czy dorosłych są kreowane rozmowy, dyskusje z wielkimi patriotami, kombatantami, historykami i innymi ludźmi, którzy zasłużyli się dla Ojczyzny6.
Szkoła i nauczyciele stanowią czynnik, który stara się kształtować
patriotyczne podstawy na dydaktycznych zajęciach oraz na zajęciach
dodatkowych. Staje się to istotne w patriotycznym procesie wychowania, albowiem na wzrost patriotycznej świadomości ma wagę nauczyciel, który posiada autorytet moralny, wiedze na temat swojego kraju
oraz własną tożsamość7.
To właśnie w szkole młody człowiek spędza sporą część swego
życia już od najmłodszych lat. Poznaje różnych kolegów oraz rówieśników. Razem z wychowawcą kształtują swoją własną społeczność klasową. Już od najmłodszych lat szkolnictwo uczy konkretnych postaw oraz
wzorców patriotycznych. Naucza szanować flagę, godło państwowe,
czy język polski. Podobnie jak rodzina, szkoła kształtuje osobowość
człowieka. Kolejną rolą w formowaniu Polskości jest czynny udział w
wszelakich zawodach sportowo-obronnych, olimpiadach i różnego typu
konkursach. Uczestnictwo w tego rodzaju zawodach polepszają naszą
sprawność fizyczną oraz wiedzę na temat ochrony siebie i państwa.
Konkursy czy olimpiady staja się dobrym źródłem odkrycia naszej Ojczyzny. Najważniejsza wiedzę na temat naszego kraju i jej przeszłości
uzyskamy podczas nauki historii, czy geografii8.
W polskiej koncepcji o wychowaniu od dziesiątek lat aktualne jest
wychowanie patriotyczne, jako fundament ideału dydaktycznego. Kluczowym elementem, kształtującym polską myśl patriotyczną, była historia., która pokazywała, że w trudnych czasach, w trudnych dla narodu
sytuacjach, społeczeństwo się jednoczyło i razem walczyło o wspólną
przyszłość. Na historię składają się takie nadrzędne wartości, jak: oddanie fundamentalistycznym cnotom chrześcijańsko-narodowym, obrona
kraju, walka o ocalenie narodowe oraz państwowość polską. Świadczy
ona również o duchowej tożsamości narodu w przeciągu lat. Trudne i
krwawe dzieje Polski argumentują silne skupianie się na wychowanie w
miłości do własnego kraju, ukierunkowane na promowanie kultury,
Konicki, jw.
B. Krzesińska-Żach, Patriotyzm w opinii młodzieży gimnazjalnej – komunikat z
badań, s. 628
8 Konicki, jw.
6
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języka, historii kraju. Sama idea wychowania również przechodziła różne dzieje. Pojawiały się różnorakie, często nawet skrajnie inne poglądy
na to, jaka jest istota tego wychowania, czym ono jest, co ma być jego
bazowym celem oraz jakie stawia przed sobą obowiązki. Współcześnie
wychowanie patriotyczne realizowane jest również poprzez aktualne
świadectwa osób rządzących, czy też ważnych osobistości. Dlatego bardzo istotną funkcję wychowawczą spełnia postawa polityków, pedagogów oraz ludzi, którzy okazują autorytet istotnych instytucji społecznych. Innym ważnym czynnikiem kształtującym naród jest sposób życia
codziennego, a także zwyczaje z nim powiązane, co najczęściej wynika z
wspólnie pielęgnowanych tradycji, przekonań oraz idei społecznych.
Ojczyznę zatem stanowią wszystkie obyczaje, która rozwijały się w
przeciągu lat i które są wskazane wszystkim narodom9.
To właśnie od wychowania młodej istoty zależy przyszłość własnego kraju. Tym samym szkoła powinna traktować priorytetowo sprawy kształtowania koncepcji miłości wobec Ojczyzny czy stwarzać przychylny klimat wobec procesu wychowania. Bezgranicznie w odniesieniu
do najważniejszych wartości w historii Polski, tworzących się jako narodowe hasło Polaków: Bóg, Honor, Ojczyzna10.
3. Kultura jako poszerzenie patriotyzmu
Kolejnym czynnikiem w tworzeniu patriotyzmu jest promowanie
naszych zainteresowań powiązanych z poznawaniem kraju, do którego
należymy. W przypadku tym bezkonkurencyjnie można poznać Polskę
przy pomocy wycieczek krajoznawczych i turystycznych. Aby zostać
prawdziwym patriotą należy również brać czynny udział w życiu społecznym i kulturowym naszego kraju. Poprzez odwiedzanie takich
miejsc jak np. teatr czy muzea możemy zobaczyć i zrozumieć nasze
dziedzictwa narodowe. W muzeach czy galeriach sztuki możemy się
spotkać z wieloma dziełami i eksponatami, które są wyjątkowe oraz
niepowtarzalne. Duża ilość scen z obrazów ukazuje bieg życia polskiej
historii. Dzięki temu możemy dokładniej zrozumieć i poznać naszą Ojczyznę. Na kształtowanie patriotyzmu ma wpływ literatura, muzyka,
film, malarstwo. Czytanie utworów dotyczących historii Polski pozwala
na formowanie się patriotyzmu zarówno u dzieci i młodzieży, lecz także
u dorosłych. W obecnych czasach mamy do dyspozycji wiele interesująA. Zwoliński, Wychowanie do patriotyzmu, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie”, Polemiki i Dyskusje, Labor et Educatio nr 3/2015, s.366-368.
10 Drzeżdżon, jw. s.71
9
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cych lektur, które napisali znakomici twórcy narodowi, z których powinniśmy być dumni. Należą do nich między innymi: Adam Mickiewicz, Jan Kochanowski, Bolesław Prus, Maria Konopnicka oraz wielu
innych. W ich utworach czy wierszach wyraźnie zaakcentowana jest
dbałość i troska o Ojczyznę11.
Głównym źródłem w formowaniu patriotyzmu we współczesnych
czasach jest czytanie książek oraz oglądanie filmów o tematyce patriotycznej. W ostatnim czasie powstaje wiele książek, filmów i seriali mówiących o polskiej historii, w okresie wojennym oraz w czasach międzywojennych. Utwory te przedstawiają bohaterską walkę o własną
Ojczyznę oraz determinacje ludzi, którzy funkcjonowali w tamtych czasach. „Miasto 44” to film, który zasługuje na zwrócenie uwagi, w reżyserii Jana Komasy, w którym została ukazana walka o ludzi w czasie Powstania Warszawskiego. Spoglądając na ilość obejrzanych filmów czy
sprzedanych książek można spostrzec, iż tego typu działalność cieszy
się wyjątkowo dużym zainteresowaniem Polaków12.
4. Religia — jako duch narodu wg Jana Pawła II
Papież Jan Paweł II ukazał przekonanie, że istotnym czynnikiem
w formowaniu ducha narodu jest kultura, oddanie się jej korzeniom,
które spostrzegał w chrześcijaństwie, w szczególnych dla niego wartościach. Wspominał, iż chrzest Polski oraz uzyskana wiara Kościoła dały
naszym przodkom „klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek […]. Nie można też zrozumieć dziejów
Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię”. Dzieje narodu oraz Kościoła biegną poniekąd
harmonijnie i są ściśle złączone ze sobą. Chrzest narodu nie tylko miał
wymiar religijny, ale również dziejotwórczy, bowiem w gnieźnieńskim
zjeździe nastąpiło istotne związanie narodu i Kościoła. Spostrzegając w
religii czynnik wspomagający nie tylko więzi danego człowieka z Bogiem, lecz między ludźmi, Jan Pawła II uważał, że naród jest wspólnotą
wertykalną i horyzontalną. Dogłębnie przeżywana wiara nie blokuje
lojalności narodowych, jednakże je wzmacnia, ponieważ chrześcijanie są
gruntownie włączeni w życie konkretnych narodów. Jeśli wspólnym
przedmiotem zainteresowań polityki i religii jest dobro człowieka oraz
społeczeństwa, to właśnie ona może właściwie wpłynąć na politykę,
oferując przeniknięcie jej miłością. Posiłkując się do korzeni chrześcijań11
12

94

Konicki, jw.
Tamże.

skich polskiego narodu, Jan Paweł II podkreślał, że dbałość o zachowanie tej tożsamości obecnie nie może znaczyć jedynie mechanicznego kopiowania autorytetów z przeszłości. Wierność korzeniom stanowi
„umiejętność budowania ograniczonej więzi między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii, a wyzwaniami świata
współczesnego, między wiarą a kulturą, między Ewangelią a życiem”13.
5. Patriotyzm we współczesnych czasach
Na przestrzeni wieków możemy zaobserwować wszelakie formy
patriotyzmu, w szczególności widoczna była taka koncepcja w trudnych
czasach dla narodu polskiego – podczas okresu zaborów czy też potem
w czasie I i II wojny światowej. Obywatele przejawiali miłość do kraju
poprzez m.in.: czynny udział w zbrojnej walce przeciwko zaborcom.
Wobec tego dla dużej części młodych Polaków patriotyzm kojarzy się z
bezmiernym oddaniem polskiej sprawie, poświęceniem zdrowia, a niekiedy wręcz życia oraz bohaterstwem starszego pokolenia, którzy żyli
podczas wojny i w czasach komunistycznych14.
We współczesnych czasach wzrosło zainteresowanie młodzieży
zjawiskiem patriotyzmu. Młodzi ludzie celebrują miłość do ojczyzny
między innymi np. nosząc ubrania i gadżety z narodowymi barwami
oraz symbolami walki o niezależność (np. oznaką Polski Walczącej).
Można uznać też, że nasila się ich zainteresowanie polską historią oraz
wojskowością. Patriotyzm może jednak, a nawet powinien posiadać
różne oblicza oraz nie należy go koncentrować jedynie do walki wyzwoleńczo-narodowej15.
Adaptujemy się do tego, iż każdy manifestuje swój patriotyzm w
stylu jaki sądzi za słuszny. Przyjęło się, że w dzisiejszych latach wywieszanie flag w oknach podczas świąt narodowych stało się czymś oczywistym. Uważamy, iż w ten sposób pokazujemy nasze przywiązanie do
naszego narodu. Popularne stało się również branie udziału w maratonach niepodległościowych, trzymając w dłoniach flagę. Znajdują się
również ludzie, którzy ozdabiają własne pojazdy w narodowe barwy,
K. Brózda, Konstytutywne czynniki patriotyzmu w refleksji Jana Pawła II, s.40, 41
Współczesny patriotyzm - czym jest, na czym polega?,
https://eszkola.pl/wos/wspolczesny-patriotyzm-4479.html, [dostęp:
05.05.2020r]
15 M. Goetz, Współczesny patriotyzm,
https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/wspolczesny-patriotyzm, [dostęp:
06.05.2020r]
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czy też uczestniczą w koncertach. Są też tacy, u których święto narodowe, stało się po prostu wolnym dniem od pracy16.
Współcześnie, kiedy polski naród cieszy się suwerennością oraz
niepodległością taki patriotyzm utracił rację bytu, uległ miejsca nowym
uzewnętrznionych formom własnej postawy umiłowania Ojczyzny.
Mieszkając w demokratycznym kraju młodzi ludzie nie przelewają swojej krwi za niezależność państwa, co nie musi oznaczać, iż patriotyzm
stracił zupełną wartość i znaczenie. Współczesny patriotyzm akceptuje
odmienną formę, przed wszystkim opiera się na zasadzie bycia stosownym obywatelem - rzetelnie wypełniającym własne obowiązki względem kraju. Postawa patriotyzmu będzie w głównej mierze wyrażała się
poprzez angażowanie się w budowę dobrobytu narodu, dbanie o narodowy majątek, wzięcie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kraju, a również czynne zaangażowanie w społeczne, polityczne i
gospodarcze życie. Zatem współczesny patriotyzm przede wszystkim
uzewnętrznia się w byciu porządnym człowiekiem i obywatelem,
uczciwym w stosunku do instytucji państwowych, w kultywowaniu
pamięci o narodowych bohaterach, trosce nad dorobkiem kulturalnym i
intelektualnym ojczyzny, pragnieniem do dążenia do niezależności państwa czy w takich podstawowych gestach, jak znajomość polskiej historii, czy też prawidłowe posługiwanie się językiem narodowym17.
Zakończenie
Patriotyzm odgrywał oraz wciąż odgrywa istotną rolę w formowaniu własnej osobowości, jak i również swojego kraju. Według mnie
na kształtowanie osobowości patriotycznej w dzisiejszych czasach ma
wpływ wiele czynników. Trudno jest mi powiedzieć, który z nich może
być najważniejszy. Generalnie rzecz biorąc, to właśnie szkoła oraz rodzina najbardziej na nas oddziałują, to oni są naszymi drogowskazami
życiowymi. Dzięki nim możemy stać się patriotami z krwi i kości, bądź
wręcz przeciwnie. Na przestrzeni wieków zmieniło się postrzeganie
patriotyzmu. W dawnych czasach ludzie oddawali życie za swój kraj,
natomiast dzisiaj nie musimy już przelewać krwi za ludzkość. Współcześnie patriota to ktoś kto szanuje i dba o dobro kraju.
J. Misiorek, Patriotyzm w nowoczesnym wydaniu, https://dokariery.pl/artykulprzydatne/-/asset_publisher/u1dkhWSni9J7/content/patriotyzm-w-nowoczesnymwydaniu?_101_INSTANCE_u1dkhWSni9J7_viewMode=view, [dostęp: 06.05.2020r]
17 Współczesny patriotyzm - czym jest, na czym polega?,
https://eszkola.pl/wos/wspolczesny-patriotyzm-4479.html, [dostęp:
05.05.2020r]
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Streszczenie:
Niniejszy artykuł poświęcono tematowi patriotyzmu, jako czynnikowi kształtującemu osobowość człowieka. Punktem wyjścia było ukazanie głównych aspektów patriotyzmu, takich jak: rodzina, środowisko
szkolne, religia czy kultura. Wykazano również, iż na przestrzeni lat
zmieniło się podejście oddania dla swojej ojczyzny. Dawniej terminem
patrioci nazywano ludzi, którzy walczyli o dobro swojego kraju, natomiast dziś określeniem tym przedstawia się osoby które np. między innymi uczestniczą w różnych uroczystościach narodowych, jak również
angażujących się w akcje poświęcone własnej ojczyźnie.
Słowa kluczowe: patriotyzm, rodzina, środowisko szkolne, religia, kultura, ojczyzna, oddanie, poświęcenie.
Summary:
Patriotism as a factor shaping human personality
This article is devoted to the subject of patriotism as a factors haping human personality. The starting point was to show the main
aspects of patriotism, such as: family, school environment, religion Or
culture. It Has also been shown that over the years the attitude for devotion to his Home land Has changed. Formerly the term patriots was
used to describe pe ople who fought for the good of their country, but
today the term isused to describe pe ople who, e.g., participate in various national ceremonies as well as those who engage in actions dedicated to their own homeland.
Keywords: patriotism, family, school environment, religion, culture, homeland, devotion, dedication.
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Metody terapii w kontekście osób niepełnosprawnych intelektualnie
Wstęp
Niniejsza praca dotyczy metod pracy stosowanych przez nauczycieli przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych dla dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną. Od początku życia dziecko nawiązuje relacje ze światem, który nie jest mu dany, ale który stoi przed nim
jak wyzwanie. Wpływ na odpowiedni rozwój zmysłowo-ruchowy
dziecka ma nie tylko przebieg ciąży bez powikłań, okres okołoporodowy i kolejne etapy życia dziecka, lecz również bogate w bodźce zmysłowe otoczenie, w którym ono przebywa. Diagnoza przebiegu rozwoju
społeczno-emocjonalnego oraz określenie obszarów, w których dziecko
jest zaburzone, wymaga znajomości procesu rozwoju od okresu prenatalnego, poprzez narodziny oraz wskazania najważniejszych procesów i
głównych osiągnięć tego okresu1. Ocena procesów integracji zmysłowej
wymaga całościowego, kompleksowego spojrzenia na rozwój dziecka.
Bardzo istotne jest również przeprowadzenie wywiadu z rodzicami,
który dostarcza informacji na temat rozwoju fizycznego, psychicznego,
emocjonalnego i społecznego oraz mowy i umiejętności dziecka2.
Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy metody zwane edukacyjno-terapeutycznymi. Specyfika tych metod pozwala im realizować
zarówno cele edukacyjne, jak i terapeutyczne, a więc te, które wynikają z
podstawowych zadań kształcenia specjalnego i rehabilitacji (rewalidacji)
uczniów z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu głębszym3.
I. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
Każda forma nauki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, jak również dla nauczycieli stanowi duże wyzwanie. Zadaniem państwa jest zapewnienie edukacji i godziwych warunków do naW. Dykcik, Pedagogika specjalna, Poznań 1997.
M. Charbicka, M. Raszewska, W objęciach natury. Program edukacyjnoterapeutyczny, Warszawa 2009.
3 A. Mach, Zastosowanie metod edukacyjno-terapeutycznych w pracy z dziećmi i
młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i
głębokim, „Edukacja – Technika – Informatyka” 18(2016), z. 4.
1
2

uki, tak żeby każdy człowiek nawet niepełnosprawny intelektualnie
miał perspektywę rozwoju pod każdym względem. Nauczyciel pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną powinien posiadać
wiedzą pedagogiczną oraz kwalifikacje metodyczne i znać specyfikę
zaburzeń swoich podopiecznych4.
Proces edukacji i rehabilitacji uczniów z głębszym stopniem niepełnosprawności opiera się na Indywidualnym Programie EdukacyjnoTerapeutycznym. Jest on pisany dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Ograniczenia w
obszarze intelektualnym wiążą się z trudnościami w nauce, rozumieniu
siebie i innych. Kształcenie takie cechuje się specjalnymi metodami. Najistotniejszym elementem w tym procesie jest zdobycie wiedzy o dziecku
tak, aby można dobrać właściwe i indywidualnie metody, techniki oraz
narzędzia terapeutyczne. Potrzeby ucznia powinny wyznaczać kierunek
procedur realizacji zadań w zakresie kształcenia oraz wychowania5.
Niezwykle istotnym zadaniem w pracy nauczyciela jest współpraca pomiędzy środowiskiem domowym ucznia a szkołą. Nauczyciel powinien także być naturalnym sprzymierzeńcem rodziców w pokonywaniu przez nich wielu trudności6. Niezbędne do nawiązywania tej korzystnej przecież współpracy jest pozyskanie zaufania i sympatii rodziców. Tylko wówczas rodzice zaakceptują propozycje nauczycieli i zechcą w nich aktywnie pomagać. Pozyskać zaś rodziców można prezentując postawę akceptacji dla ich dziecka, wykazując jego potencjalne
możliwości rozwojowe. Rodzice znają swoje dzieci lepiej niż ktokolwiek
inny i informacje, którymi mogą się podzielić dotyczące sposobu nauczania przez ich dzieci, tego co lubią, tego czego nie lubią, co wywołuje
ich niepokoje mogą ustrzec wszystkich przed frustracją i niepotrzebnymi niepokojącymi sytuacjami i od samego początku służyć kreowaniu
produktywnego otoczenia do nauki7.
Jednym z ważniejszych chwil planowania pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną jest wybór metody rozumianej jako spo4 J. Sowa, F. Wojciechowski, Rehabilitacja edukacyjna w zarysie. Ujęcie systemowe, Zamość 2003; W. Dykcik, Pedagogika Specjalna, Poznań 1998.
5 M. Piszczek, Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w
stopniu znacznym i umiarkowanym, cz. I, Warszawa 2001.
6 Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, red. Cz. Kossakowski, M. Zaorska, Toruń 2000.
7 Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska, Kraków 2003.

100

sób postępowania umożliwiający im „ukształtowanie pozytywnego stosunku do własnej niepełnosprawności oraz opanowanie umiejętności
skutecznego radzenia sobie z wszelkimi wymogami życia”8. Zdaniem J.
Pileckiego, S. Olszewskiego i T. Żurka metody, które można wykorzystywać w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym to: niedyrektywna terapia zabawowa, warunkowanie instrumentalne, nauczanie funkcjonalne, Snoezelen – sala doświadczania
świata, metody oparte na kontakcie z ciałem (zabawy paluszkowe, baraszkowanie, programy aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja M. i Ch. Knillów, program dotyk i komunikacja Ch. Knilla, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne), integracja sensoryczna, muzykoterapia, hipoterapia, metoda G. Domana, metoda M. Montessori. Metody te mogą być uzupełniane o inne metody stosowane w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną9. Ciekawy wybór metod stosowanych w pracy edukacyjno-terapeutycznej zawiera publikacja autorstwa L. Klaro-Celej i L. Mossakowskiej10. Warto zwrócić uwagę na proponowane metody m.in.: metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne,
programy aktywności M. i Ch. Knillów, gimnastykę rytmiczną A. i M.
Kniessów, metodę ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, muzykę elementarną C. Orffa, metodę F. Affolter, metodę G. Domana, integrację
sensoryczną, kolorowe tygodnie, stymulację polisensoryczną, metodę
dobrego startu M. Bogdanowicz, program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig i D. Horna, metody pracy zuchowej, metodę dramy,
terapię przez zabawę, edukację matematyczną – metoda E. GruszczykKolczyńskiej, kinezjologię edukacyjną P. Dennisona – gimnastyka mózgu, metody alternatywnej komunikacji: język obrazków, piktogramy,
komunikację gestami oraz inne11. L. Karo-Celej i L. Mossakowska w
swojej pracy podają listę metod wykorzystywanych w pracy z uczniami
posiadającymi niepełnosprawność w stopni umiarkowanym i znacz-

J. Kielin, Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych, Gdańsk 2002.
9 Tamże.
10 Tamże.
11 A. Mach, Zastosowanie metod edukacyjno-terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, „Edukacja – Technika – Informatyka” 18(2016), z. 4; M. Charbicka, M. Raszewska, W objęciach natury. Program edukacyjno-terapeutyczny, Warszawa 2009.
8

101

nym12. Wymieniają metodę W. Sherborne - ruch rozwijający, programy
aktywności M. i Ch. Knillów, gimnastykę A. M. Kniessów, metodę ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, muzykę elementarną C. Orffa, metodę F. Affolter, metodę G. Domana, integrację sensoryczną, kolorowe
tygodnie, stymulację polisensoryczną, metodę M. Bogdanowicz – dobrego startu, metody pracy zuchowej, metodę dramy, terapię przez zabawę, metodę E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – edukację matematyczną,
słoneczną bibliotekę, metodę świąt M. Kwiatkowskiej, kinezjologię edukacyjną P. Dennisona – gimnastyka mózgu oraz wiele innych metod13.
Podczas wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, należy budować takie środowisko i sytuacje, które stymulują
do własnej aktywności dziecka. Proces rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie biegnie w sposób nieregularny i nieharmonijny. Poznanie i wykorzystanie mocnych stron oraz niedoskonałości powinno
tworzyć fundament wydajnej koncepcji wspomagania zaburzonego
rozwoju. Pobudzenie rozwoju dziecka wymaga stosowania alternatywnych, nietypowych metod i form pracy14. Należy pamiętać, że metody
powinny być przystosowane do poziomu intelektualnego i sprawnościowego oraz do indywidualnych potrzeb dziecka w celu wspomagania
rozwoju emocjonalnego, fizycznego i rozwijania umiejętności współdziałania w grupie15.
Według M. Kwiatkowskiej należy zachować trzy fundamentalne
zasady, które zabezpieczają przed upodmiotowieniem określonych
schematów i ogniw metod: „1. Poznanie możliwie najszerszej gamy
technik i metod na bazie warsztatów, treningów i materiałów źródłowych. 2. Elastyczne stosowanie technologii przy uwzględnieniu przede
wszystkim możliwości, umiejętności i upodobań ucznia. 3. Stała kontrola skuteczności metody, czyli rzeczywisty jej wpływ na harmonijny
rozwój dziecka: brak efektów ubocznych typu - nagłe wystąpienie agresji lub wycofanie16”. Z kolei M. Kowalczyk podaje, że dobór metod zale12 L. Klaro-Celej, L. Mossakowska, Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym znacznym, Warszawa 1999.
13 Tamże.
14 I. Gelleta, Wspomaganie funkcji ruchowych małego dziecka [w:] Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia, red. R. Piotrowicz, Warszawa 2014.
15 Krok po kroku. Nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, red. J. Kielin, K. Klimek-Markowicz, Sopot 2013.
16 Tamże.
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ży od trzech głównych czynników: cel i zakres działania, sytuacja dziecka (wiek, potrzeby, stopień niepełnosprawności, możliwości i ograniczenia) oraz realne warunki, gdzie odbywają się zajęcia17. Nauczyciele
stoją przed koniecznością wyboru metod, aby osiągnąć zamierzone cele.
Zdaniem J. Kielin: „Po to zatrudnia się specjalistów, żeby razem wypracowali najlepsze rozwiązania”.
II. Metody pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie
2.1. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Metoda Weroniki Sherborne należy do metod terapii niedyrektywnej. Metoda ta została stworzona w latach 60. XX wieku. Głównymi
jej zasadami są: rozwój dziecka poprzez ruch, czyli świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe, świadomość przestrzeni i działania w
niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego
kontaktu18. Jej istotą jest stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, poprawa motoryki, przekonania własnej siły, potencjału i w
związku z tym możliwości ruchowych. Przez to uczeń zdobywa poczucie bezpieczeństwa19. Weronika Sherborne z wykształcenia była terapeutką i nauczycielką wychowania fizycznego. Metoda ta stosowana jest
w pracy z dziećmi z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym, zespołem Downa, z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi. Zakłada ona, że ruch jest podstawowym narzędziem wspierającym rozwój psychoruchowy.
Metodę Weroniki Sherborne traktuje się często jako sposób niewerbalnego treningu interpersonalnego. Zajęcia odbywają się indywidualnie bądź grupowo i trwają około 30 minut. Towarzyszami dziecka
są często ich rodzice. Dzieci dobrowolnie uczestniczą w zajęciach. W
metodzie wyróżnia się cztery grupy ćwiczeń: ćwiczenia prowadzące do
poznania własnego ciała, ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie,
ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerami

M. Kowalczyk, Wybrane metody rewalidacji [w:] Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy edukacji,
rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się, red. W. Pilecka, M. Rutkowski, Kraków 2009.
18 M. Bogdanowicz, B. Kisiej, M. Przasnyska, Metoda Weroniki Sherborne w terapii wspomaganiu rozwoju dziecka, Warszawa 1989.
19 Tamże.
17
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grupy, ćwiczenia twórcze20. Ze względu na typ ruchu W. Sherborne klasyfikuje związki międzyludzkie, jako ruch „z” (jeden z partnerów jest
bierny, a drugi aktywny), ruch „przeciwko” (uświadomienie uczestnikom ich własnej siły przy współpracy z partnerem do ćwiczeń, bez agresji, na zmianę rola aktywna i bierna) oraz ruch „razem” (jednakowe zaangażowanie osób ćwiczących)21.
2.2. Metoda Marianny i Christophera Knillów
Metoda ta powstała w wyniku trudności, jakie napotykali terapeuci komunikując się z osobami nie nawiązującymi kontaktu z otoczeniem.
Autorzy wyodrębnili w niej dwie części: Dotyk i Komunikacja oraz Programy aktywności Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja22.
Programy aktywności - Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja
zostały opracowane przez Mariannę Knill i Christophera Knilla. Pozwalają na rozwój i kontakt społeczny, ruch oraz zabawę i pomagają dziecku
poznawać własne ciało, pobudzają dzieci do aktywności i działania, aktywizują dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, porządkują zachowanie dzieci niedostosowanych społecznie. Programy te mają formę
muzyczno-ruchową. Muzyka odgrywa tu ważną rolę23. Poprzez słuchanie
specjalnego tonu sygnatury muzycznej na początku i na końcu zajęć
dziecko uczy się rozpoznawać sytuację, a to przygotowuje je do określonej aktywności. Fundamentem jest doświadczenie przez dziecko naciskania i turlania przedmiotów, obracania, pocierania ich, przekładania obiektów z ręki do ręki. Dziecko musi być świadome wykorzystywania swoich
rąk, nóg, ust, ramion, stóp i całego swojego ciała podczas używania ich w
tak prostych czynnościach jak jedzenie i ubieranie oraz podczas zabaw i
w komunikacji z innymi. Dziecku pomaga to, że terapeuta używa głosu,
śpiewa lub mówi wyraźnie i melodyjnie, akompaniuje każdej aktywności.
Każdy ruch dziecka jest wspierany przez specjalny akompaniament muzyczny. Program powinien być stosowany systematycznie o tej samej
porze. Może być wykorzystywany jako metoda przywracająca przeżycia
zmysłowe trenowane w życiu płodowym, mająca na celu poznanie własnego ciała i umożliwiająca kontakt z otoczeniem. Aktywności zawarte w
każdym programie następują jeden po drugim. Stosuje się je w pracy z
I. Polkowska, Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo w szkole
życia, Warszawa 1998.
21 B. Kaja, Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001.
22 Ch. Knill, Komunikacja i dotyk, Warszawa 1997.
23 M. Knill M. Ch. Knill, Programy aktywności. Świadomość ciała, kontakt i komunikacja, Warszawa 1997.
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dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, niesłyszącymi, niewidomymi oraz
z osobami, z którymi ciężko jest nawiązać kontakt np. z autyzmem. Programy te wspomagają dzieci w poznawaniu poznawać własnego ciała,
zachęcają do aktywności i działania.
2.3. Metoda integracji sensorycznej
Metoda Integracji Sensorycznej, w skrócie określana jako SI powstała w latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jej autorką jest
Jean Ayres – terapeutka zajęciowa, psycholog, która prowadziła prace
badawcze nad osobami z zaburzeniami neurologicznymi w Instytucie
Badań Mózgu Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Integracja
sensoryczna jest procesem przetwarzania w mózgu informacji odbieranych przez zmysły z naszego ciała oraz otoczenia dla wykorzystania ich
w codziennym życiu. Pojęciem integracja sensoryczna definiuje się właściwą organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających
przez receptory. Oznacza to, że mózg, uzyskując informacje ze wszystkich zmysłów, dokonuje ich rozpoznania, porządkowania i analizy.
Nieprawidłowa integracja sensoryczna charakteryzuje się tzw. dysfunkcjami, czyli zaburzeniami. Ma to miejsce wówczas, gdy układ nerwowy
nieodpowiednio ustawia bodźce zmysłowe24.
Według Jean Ayres integracja sensoryczna to proces, w którym następuje organizacja przenikających do naszego organizmu wrażeń, odczuć
aby mogły być wykorzystane w odpowiedni sposób25. Uczymy się przez
zmysły. Niemowlę rozwija się przez ssanie, przełykanie, gryzienie i żucie.
Ta aktywność jest potrzebna aby pojawiła się mowa. W tym samym czasie
następuje rozwój zmysłu smaku, dzięki czemu lepiej możemy różnicować
pokarmy26. Z kolei zmysł dotyku jest istotny dla odruchu obracania się, co z
kolei stymuluje do ruchu. Dotyk jest wyjątkowo ważny w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa. Skóra, w której mieszczą się receptory dotyku, jest najobszerniejszym narządem naszego ciała. Aby nastąpiło uczenie
się musi dokonywać się integracja między pracą kilku układów zmysłów.
Mózg przetwarza informacje i wysyła je do miejsca przeznaczenia. PierwZ. Przyrowski, Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego, [w:] E. Mazanek, Wychowanie i
nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Warszawa 1998.
25 J. Ayers, Sensory Integration and the child, Los Angeles 1989.
26 E. P. Godwin, L. Anderson McKendry, Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych, Warszawa 2007.
24
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szy poziom integracji czynności zmysłowo-ruchowych trwa od narodzin
do pierwszego roku życia.
Praca z dzieckiem powinna mieć na celu systematyczne, celowe i
zaplanowane działania zmierzające w kierunku osiągnięcia pożądanych
zmian we wszystkich zaburzonych sferach27. Ważnym aspektem w rozwoju integracji sensorycznej są zwykłe codzienne czynności wykonywane z dzieckiem w życzliwej atmosferze.
Miejsce oraz otoczenie, w którym przebywa dziecko ma niemały
wpływ na jego rozwój umysłowy, poznawczy, społeczny. Również
przedszkole powinno być miejscem, gdzie dziecko wbudowuje w swój
system nerwowy właściwe reakcje na bodźce wzrokowe (odpowiednie
oświetlenie), słuchowe (poziom hałasu, głos nauczyciela), dotykowe
(wykładzina, zabawki), przedsionkowe (huśtawki, drabinki) rozwijając i
kształtując prawidłowe zachowanie. Nauczyciel poprzez swoje działania warunkuje rozwój integracji sensorycznej. Przy terapii stosuje się
ćwiczenia, które stymulują mózg dziecka. Muszą być dostosowane do
jego poziomu rozwojowego, ale nie mogą być nadmiernie łatwe lub
trudne28. Terapia integracji sensorycznej ma formę ,,naukowej zabawy’’,
w której dziecko chętnie uczestniczy. Podczas terapii nie uczy się określonych umiejętności, ale stymulują się procesy nerwowe, prowadzące
do podstaw tych umiejętności, poprzez poprawę integracji bodźców
sensorycznych29.
Podczas terapii integracji sensorycznej dzieci nie uczą się nowych,
konkretnych umiejętności. Stymulowane są procesy nerwowe, które
usprawniają integrację zmysłów sensorycznych. W konsekwencji odpowiednie reakcje motoryczne i emocjonalne pojawiają się w naturalny sposób jako wynik ulepszenia działania ośrodkowego układu nerwowego.

27 R. Biernat, Metody i techniki terapeutycznego oddziaływania i wspomagania
dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, http://czasopisma.pwszplock.pl/index.php/test/article/view/25/0
[udostępniono: dnia 10.04.2020].
28 Z. Przyrowska, Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego, [w:] E. Mazanek, Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Warszawa 1998.
29 V. Kratz, Sensory integration intervention: historical concepts, treatment strategies and clinical experiences in three patients with succinic semialdehyde dehydrogenase (SSADH) deficiency, „Journal of inherited metabolic disease” 32(2009), s.
353–360.
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2.4. Metoda Marii Montessori
Według twórczyni tej metody Marii Montessori, dziecko samo buduje siebie i swoje człowieczeństwo. Samodzielna praca dziecka wspierana jest przez nauczyciela, kiedy to rzeczywiście konieczne i zgodnie z
dewizą „pomóż mi to zrobić samemu”30. Czynniki płynące z zewnątrz
umożliwiają jego rozwój, a wychowanie to pomoc w osiąganiu przez
dziecko niezależności, co przyczynia się do odczuwania przez nie radości ze swojego działania. Metoda ta daje mu szanse wszechstronnego
rozwoju, wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Maria Montessori była prekursorką nowoczesnej pedagogiki „przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji”, w której najważniejsze miejsce zajmuje dziecko, doświadczające przez cały czas podmiotowości i
współpodmiotowości. Fundamentalną formą jest tu zabawa i indywidualne zdobywanie doświadczeń przez dziecko. Pozwala na zorganizowanie przejścia od zabaw dziecięcych do elementów pracy. Opiera się na
tym, co interesuje dziecko, pobudza jego ciekawość, sprzyja jego uniesieniom i sprawia mu satysfakcję, a tym samym prowadzi do sukcesu31.
Maria Montessori opracowała zasady pedagogiczne: swobodny wybór,
zasada swobodnego wyboru materiału, zasada swobodnego wyboru
miejsca pracy, zasada swobodnego wyboru czasu pracy, zasada swobodnego wyboru formy pracy, zasada porządku, zasada ograniczenia pedagogika Montessori, zasada izolowania trudności, zasada transferu,
zasada własnego działania i powtarzania, zasada samokontroli. Bardzo
ważną część stanowią „lekcje ciszy”. Ćwiczenia ciszy pomagają dziecku
odnaleźć spokój. Dzieci stają się spokojniejsze, zachowują się ciszej, łatwiej im się uczyć. Lekcja ciszy ułatwia skupienie32.
2.5. Metoda Marty Bogdanowicz
Metoda „Dobrego Startu” opracowana została przez Martę Bogdanowicz. Ćwiczenia wprowadzane są kolejno, ze stopniowym zwiększeI. Gelleta, Wspomaganie funkcji ruchowych małego dziecka [w:] Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wybrane zagadnienia, red. R. Piotrowicz, Warszawa 2014; M. Meyer, Współczesne metody relaksacyjno-medytacyjne
jako forma przemocy nad dzieckiem [w:] Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju. Interdyscyplinarne problemy, red. J. Kruk-Lasocka, M. Sekułowicz, Wrocław 2004; M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu, Warszawa 1999;
taż, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991.
31 M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu, Warszawa 1999.
32 Tamże.
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niem trudności. Charakteryzuje się podziałem na części: wprowadzającą,
właściwą oraz zakończeniową. Zajęcia wprowadzające mają na celu korygowanie postawy ciała oraz kształtowaniu orientacji po lewej i prawej stronie. W tej części zajęć dzieci słuchają piosenki powiązanej ze znakiem graficznym. Częścią właściwą zajęć w metodzie są ćwiczenia ruchowe, ruchowo - słuchowe oraz ruchowo - słuchowo - wzrokowe. Ostatnim etapem
metody są zajęcia końcowe. Przeważnie stanowią je zabawy o charakterze
muzyczno-ruchowym, łączone najczęściej z piosenką.
Ważną funkcję spełniają trzy podstawowe elementy: element
wzrokowy (znak graficzny), element słuchowy (piosenka) i motoryczny
(realizacja znaku graficznego z rytmem piosenki). Metoda „Dobrego
Startu” pomaga w nauce pisania i czytania, dlatego też podczas ćwiczeń
zwraca się uwagę na prawidłowe ułożenie ręki dziecka, na rytm i tempo
śpiewanych piosenek oraz poprawność artykulacji. Wspomaga także
koordynację wzrokowo-przestrzenną, rozwija pamięć słuchowowzrokową33. W omawianej metodzie ćwiczenia wprowadzane są po
kolei, z łagodnym wzrostem trudności34.
2.6. Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
Program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” został
stworzony przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską. Opiera się na realizacji 12 kręgów tematycznych (m.in. orientacja przestrzenna, rytmy,
liczenie, dodawanie i odejmowanie, myślenie operacyjne, mierzenie
długości, klasyfikacja) w hierarchii według stopniowania trudności oraz
prawidłowości rozwoju dziecka. Poszczególne ćwiczenia mają na celu
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci oraz przygotowania ich do
nauki w szkole35. W edukacji matematycznej najważniejsze są osobiste
doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Jeżeli doświadczenia są wyjątkowo zharmonizowane, przyczyniają się także do rozkwitu rozumowania i hartowania dziecięcej odporności. Do prowadzenia zajęć z dziećmi potrzebne są
specjalnie przygotowane pomoce: Miś - pacynka, liczmany - kółka, trójB. Kosmowska, Rewalidacja indywidualna prowadzona Metodą Dobrego Startu,
Warszawa 1999.
34 M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu, Warszawa 1999; taż, Psychologia
kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1991.
35 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, Warszawa 2009; E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska,
Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających
się, Warszawa 2004.
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kąty, kwadraty, liczydełka, kartoniki z cyframi i znakami arytmicznymi,
seria obrazków, domino, geoplan (płytka z otworkami do przewlekania
sznurowadła) - służy do konstruowania figur geometrycznych, figury
geometryczne, karty logiczne, kostka i obrazki oraz wiele innych
przedmiotów.
2.7. Inne metody
Metoda ośrodków pracy została wprowadzona w Polsce w latach
20-tych przez prof. M. Grzegorzewską. Poznanie świata zewnętrznego
za pomocą tej metody opiera się na tworzeniu właściwych okoliczności
do stosownej percepcji bodźców, a także do wykorzystania w praktyce
zdobytych informacji. Metoda ta poprzez całościowe nauczanie pozwala
łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. W metodzie ośrodków
pracy treści nauczania czerpiemy ze środowiska społecznoprzyrodniczego obejmującego następujące działy tematyczne: pory roku
i związane z nimi zmiany w przyrodzie oraz zajęcia przyrodnicze; w
szkole i w klasie, otoczenie szkoły, droga do szkoły; rodzinny dom
dziecka, życie w rodzinie, mieszkanie; rodzinna miejscowość i okolice,
urzędy, zajęcia ludzi, zabytki itp.; tematyka okolicznościowa związana
ze świętami i innymi aktualnymi wydarzeniami. Metoda ta dysponuje
charakterystyczną kompozycją systemu lekcyjnego. Lekcje jednego dnia
tworzą podstawową jednostkę dydaktyczną – dzienny ośrodek pracy.
Nauczyciel zaczyna od jednej kwestii, stanowiącej środek, wokół którego formuje się inne, wprost z nim związane problemy. Temat szczegółowy opracowywany w ciągu jednego dnia stanowi mały fragment szerszego zagadnienia. Dzienne ośrodki pracy składają się na ośrodki tygodniowe, te natomiast tworzą ośrodki okresowe i dalej ośrodki roczne36.
Zabawy paluszkowe to forma ruchowych zabaw z dziećmi. Są one
najlepszym przykładem relacji dorosły-dziecko. Do zabawy wykorzystuje
się przede wszystkim dłonie – swoje i dziecka. Najistotniejszy w tej aktywności jest dotyk. Bawiąc się w ten sposób, dotykamy rączek, twarzy, głowy
dziecka. Jednocześnie wykorzystywany jest dźwięk głosu, ponieważ zabawom paluszkowym towarzyszy mówienie lub śpiewanie37.
A. Kosińska, A. Polak, D. Żiżka, Uczę metodą ośrodków pracy, Warszawa 1999.
M. Kowalczyk, Wybrane metody rewalidacji [w:] Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości. Psychopedagogiczne podstawy edukacji,
rewalidacji i terapii trudności w uczeniu się, red. W. Pilecka, M. Rutkowski, Kraków 2009; M. Kwiatkowska, Dzieci głęboko niezrozumiane. Program pracy edukacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, Warszawa 1997.
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Kinezjologia Edukacyjna, zwana także „gimnastyką mózgu”, której twórcą jest dr Paul Denisson, jest metodą wspierania naturalnego
rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różnorodne ćwiczenia ruchowe. Metoda polega na wykonywaniu nieskomplikowanych
ćwiczeń fizycznych stworzonych w celu połączenia pracy ciała i umysłu.
Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu są wstępem do Kinezjologii Edukacyjnej.
Usprawniają ciało, wzmagają system nerwowy, rozładowują stres, dodają energii38. Przykłady gimnastyki mózgu: punkty na myślenie, ruchy
naprzemienne, pozycja Cooka, leniwe ósemki do pisania, słoń, kapturek
myśliciela, energetyczne ziewanie, akumulator39.
Hipoterapia to działania terapeutyczne z udziałem konia. Jest to
metoda dopełniająca inne działania rewalidacyjne i rehabilitacyjne.
Uniwersalność tej metody polega na równoległym działaniu na płaszczyznę ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną.
Ciepło zwierzęcia i rytmika ruchów konia sprawiają, że napięte mięśnie
rozluźniają się i dziecko może wykonywać ruchy, które przedtem sprawiały mu trudność. Zajęcia z hipoterapii przebiegają pod kontrolą lekarza. Wyróżniamy etap wstępny, czyli oswojenie dziecka z koniem. Mogą
występować także elementy nauki jazdy konnej40.
Muzykoterapia to terapia posługująca się muzyką lub jej elementami w celu polepszania funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorakimi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Ze
względu na techniki stosowane obecnie w muzykoterapii wyróżnia się
podział na: muzykoterapię aktywną, do której zalicza się oddziaływania
angażujące „fizycznie” (jak śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja) oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą
jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja41. Celem stosowania muzyki w terapii dzieci jest odczuwanie potrzeby kontaktowania się z muzyką i entuzjastyczne jej przeżywanie, wyrabianie koordynacji ruchowej
i wzrokowo – ruchowej, rozwijanie zainteresowań, pobudzanie rozwoju
I. Polkowska, Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo w szkole
życia, Warszawa 1998.
39 S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Katowice 1999; J. Kiwerski, Rehabilitacja medyczna, Warszawa 2005.
40 J. Bojarczuk, Hipoterapia. Wskazania, Metody, Ćwiczenia, Warszawa 2018, s.49.
41 T. Natanson, Wstęp do nauki o muzykoterapii, Wrocław 1978; K. Stachyra, E.
Grudziewska, Muzykoterapia i terapia przez sztuki plastyczne w piśmiennictwie
polskojęzycznym, Lublin 2007.
38

110

mowy, rozwijanie i doskonalenie sprawności psychomotorycznej, pokonywanie lęku42. Różnorodność form aktywności jakimi dysponuje muzyka (śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, tworzenie muzyki, słuchanie muzyki) sprawia, że pełni ona wyjątkową rolę w profilaktyce i terapii.
Bardzo ciekawą metodą jest metoda pracy z grupą zwana metodą
pedagogiki zabawy. Na zajęciach prowadzonych tą metodą obowiązują
określone zasady: dobrowolności, wielopoziomowość komunikacji, unikanie rywalizacji, różnorodność środków wyrazu. Jest to metoda ułatwiająca pracę z grupą, proces uczenia. Daje uczestnikom grupy możliwość rozwoju w klimacie zaufania, obopólnej akceptacji, bez względu
na wiek i umiejętności, wyzwala aktywność twórczą i dociekliwość, ułatwia kontakty z innymi, ze sobą i otaczającym światem43. Wszystkie te
zasady wzmacniają relacje w grupie, uczą wyrażania uczuć, budują zaufanie do prowadzącego i całej grupy.
Dogoterapia to metoda aktywizowania osób przez uczestnictwo
stosownie przygotowanego psa, aby pomóc im w pełni zdobyć sprawność fizyczną i psychiczną oraz przygotować się do aktywnego funkcjonowania w codziennym życiu społecznym. Dogoterapia polega na
wspomaganiu rehabilitacji, psychoterapii oraz edukacji. Dogoterapia jest
stosowana we współpracy z osobami niepełnoprawnymi umysłowo
i/lub fizycznie, chorymi oraz z ludźmi zdrowymi niezależnie od wieku.
Kynoterapia to rodzaj terapii wspierającej prowadzonej przez wykwalifikowanego terapeutę przy udziale odpowiednio wyszkolonego psa44.
Jednym z niewerbalnych sposobów wyrażania siebie jest choreoterapia. Daje ona możliwość odbioru sympatycznych i spokojnych przeżyć. Pomaga nawiązywać łączność z inną osobą. Podczas pracy rewalidacyjnej muzyka dostarcza bodźców rytmicznych do ćwiczeń fizycznych, wspomaga kontakt z dzieckiem, które nie odpowiada na bodźce
słowne lub nie chce z nami rozmawiać. Metoda choreoterapii służy roz-

K. Stachyra, Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki, Lublin 2009.
43 W. Dycik, Pedagogika specjalna, Poznań 1997, D. Emiluta-Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa 1995.
44 B. Nowicka, Dogoterapia jako metoda terapeutyczna, „Przegląd Edukacyjny”
1(2005), s. 13-14.
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ładowaniu napięć emocjonalnych, działa pobudzająco lub relaksująco,
wycisza agresję, poprawia koncentrację uwagi i pamięci45.
Zakończenie
Pracując z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie należy korzystać z wielu koncepcji, technik i metod nauczania, tak by dziecko
miało swoją szansę rozwoju na miarę własnych możliwości46. Zakres
działań wychowawczo-dydaktycznych należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb i potencjału ucznia. Należy dążyć do przezwyciężenia problemów i uzupełniania braków. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Z kolei z powodu rozmaitych potrzeb rozwojowych
dzieci z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej proces
edukacji i rehabilitacji odbywa się na podstawie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. Edukacja tych osób odbywa się
w formie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
W pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie należy pamiętać o uwzględnieniu ich indywidualnych możliwości oraz możliwości całej grupy. Ważna jest odpowiednia metodyka, czyli podzielenie
materiału na małe etapy, kroki, które wprowadzamy stopniowo. Należy
często stosować przekaz ruchowy, pozawerbalny, jest on łatwiejszy w
odbiorze. Jednakże istnieje wiele metod typowych dla zastosowania, z
którymi warto się zapoznać. Podstawą pracy terapeutycznej są metody
czynnościowe, które zaspakajają najważniejsze potrzeby dziecka poprzez: działania, przeżywanie, odkrywanie, poznawanie. Metodami
wspomagającymi proces terapeutyczny dzieci upośledzonych są m.in.:
Ruch Rozwijający - Weroniki Sherborne, Metoda Dennisona, Metoda N.
C. Kepharta, Metoda Glenna Domana, Metoda Dobrego Startu - zmodyfikowana przez M. Bogdanowicz.
Realizacja celów i zadań kształcenia specjalnego odbywa się
przede wszystkim w celowo zorganizowanym procesie nauczania. Praca
z dzieckiem wymaga konieczności poznania ogólnych możliwości psychofizycznych dziecka oraz poznania go jako odrębnej indywidualności.
Efekty działalności dydaktycznej zależne są bowiem od tego, w jakim
J. Błeszyński, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków 2008;
W. Dycik, Pedagogika specjalna, Poznań 1997.
46 J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, Wrocław 1989; W. Dykcik, Pedagogika
specjalna, Poznań 2001; B. Kaja, Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001.
45

112

zakresie i stopniu nauczyciel uwzględnia specyficzne właściwości procesu uczenia się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie47.
Poszczególne metody stosowane w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie maja na celu wspomaganie i stymulowanie ich
wszechstronnego rozwoju poprzez korygowanie i rozwijanie zaburzonych
funkcji, utrwalanie wiadomości i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych, doskonalenie technik szkolnych, motywowanie do wysiłku umysłowego. Warunkiem skuteczności realizacji zadań jest właściwy
dobór i wykorzystanie środków dydaktycznych. Podczas pracy z uczniami
należy prowadzić działania psychoterapeutyczne takie jak wzmacnianie
poczucia własnej wartości, rozładowanie napięć emocjonalnych, unikanie
krytyki, stworzenie miłej i życzliwej atmosfery, dostosowanie zadań do
możliwości ucznia i umożliwienie osiągnięcia sukcesu.
Streszczenie:
Artykuł dotyczy metod pracy stosowanych przez nauczycieli
przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Od początku życia dziecko nawiązuje
relacje ze światem, który nie jest mu dany, ale który stoi przed nim jak
wyzwanie. Ocena procesów integracji zmysłowej wymaga całościowego,
kompleksowego spojrzenia na rozwój dziecka. Bardzo istotne jest również przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, który dostarcza informacji
na temat rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego oraz mowy i umiejętności dziecka. Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy metody zwane edukacyjno-terapeutycznymi. Specyfika tych
metod pozwala im realizować zarówno cele edukacyjne, jak i terapeutyczne, a więc te, które wynikają z podstawowych zadań kształcenia
specjalnego i rehabilitacji (rewalidacji) uczniów z niepełno-sprawnością
intelektualną w stopniu głębszym.
Słowa klucze: metody terapii, niepełnosprawność intelektualna,
indywidualizacja nauczania, szkoła
Summary:
Methods of therapy in the context of people with intellectual disabilities
The process of education and rehabilitation of students with intellectual disabilities is based on the Individual Educational and Therapeutic Program. It is written for each student based on a multi-specialist
Nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w klasach specjalnych, red. H. Borzyszkowska, Warszawa 1983.
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assessment of the student's level of functioning. Restrictions in the intellectual area are associated with difficulties in learning, understanding
yourself and others. Such education is characterized by special methods.
The most important element in this process is to acquire knowledge
about the child so that you can choose the right and individual methods,
techniques and therapeutic tools. The student's needs should set the direction of the procedures for implementing tasks in the field of education and upbringing.
Key words: methods of therapy, intellectual disability, individualization of teaching, school
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Maciej Kowalik

Nowoczesny patriotyzm w świetle Konstytucji RP
i innych aktów normatywnych
Wstęp
Pojęcie patriotyzmu nie jest nikomu obce, od najmłodszych lat w
domu i w szkole uczy się dzieci kim jest patriota i jakie cechy powinien
posiadać, dlaczego warto, a nawet trzeba nim być. W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie, kim obecnie jest patriota, posłużę się uregulowaniami z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 19971 roku, a także jak wskazałem w tytule, regulacjami zawartymi w innych aktach normatywnych obowiązujących na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Źródła, którymi będę się posługiwał nie definiują i nie określają wprost (poza nielicznymi przypadkami) w jaki sposób możemy realizować postawę patriotyczną, jednak dają szerokie pole
do wyinterpretowania tych wskazówek ze swojej treści. Opiszęformy
nowoczesnego patriotyzmuoraz przedstawięwyniki z badań dotyczące
powyższego tematu.
1. Zakres pojęcia patriota
Dla porządkumyślę, że warto przytoczyć słownikową definicję patriotyzmu, do której będę się wielokrotnie odnosił. Według Władysława
Kopalińskiego patriotyzm jest to miłość do ojczyzny, własnego narodu,
połączona z gotowością do ofiar dla niej, z uznaniem praw innych narodów i szacunkiem dla nich2. Etymologia tego słowa pochodzi od greckiego słowa patria oznaczającego rodzinę, grupę, plemię lub naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców, ojczyznę. Kontekst interpretacyjny zbitków wyrazowycht.j. własny naród, ojczyzna, gotowość
ofiar jest względnie szeroki. Dlatego też sądzę, iż na rozumienie pojęcia
narodu należy spojrzeć z perspektywy szerszej niż polityczna, co ważne
aprobata dla tego postulatu znajduje swe odzwierciedlenie w prerogatywie Konstytucji w zdaniu: „Złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie”. Rodak według słowników jest to człowiek tej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz,U. 1997,
nr 78, poz. 483 z późn. zm., zwana dalej Konstytucją
2 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s.385.
1

samej narodowości, mowa więc jest o tych, którzy są Polakami, jednak –
z różnych względów – niekoniecznie należą do narodu w sensie politycznym w rozumieniu art. 1 Konstytucji (Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli). Na tak rozumiane pojęcie narodu
wskazuje kontekst, ponieważ mowa jest nieo więzach wspólnoty zachodzących pomiędzy obywatelami, ale o więzach wspólnoty jakie łączą
obywateli z podmiotami określanymi jako „nasi rodacy”. Kwestia bycia
rodakiem i identyfikowaniem się z Narodem Polskim okazuje się być
otwarta i nie można przyjąć jednoznacznych kryteriów, według których
będziemy dokonywać oceny.Istnieje natomiast regulacja normatywna
wprost odnoszące się do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, a deklarujących przynależność narodową, jest to ustawa z 7.9.2007 r.
o Karcie Polaka3. Treść art. 3 ust.1 tej ustawy stanowi, iż Karta Polaka
jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.
Może być ona przyznana po łącznym spełnieniu ustawowych wymagań4. Myślę, że tak przedstawiony stan rzeczy przynajmniej częściowo
nakreśla potencjalne grono patriotów.

2. Obowiązki konstytucyjne jako „przepis na patriotę”

Pierwsze co przychodzi na myśl wśród popularnych postaw patriotycznych znanych z historii to walka o niepodległość, oddanie życia
za sprawę ojczyzny, służba wojskowa. Współcześnie jednak nie mamy
(na szczęście) sposobności, by wykazywać się na tych polach, a nie każdy aspiruje do służby wojskowej, co zresztą jest fizycznie niemożliwe.
Natomiast nie od razu kojarzymy patriotyzm z katalogiempostaw
względem ojczyzny na miarę współczesności, znajdującym się w szczególności II rozdziale Konstytucji – wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela – oraz w Konstytucji w ogóle.
Mówiąc o obowiązkach konstytucyjnych w kontekście postawy
patriotycznej, trzeba rozróżnić kwestię przymusu i dobrowolności. Wypełnianie obowiązków konstytucyjnych, może wynikać ze strachu przed
sankcją ze strony instytucji państwowych, w takim przypadku mamy
styczność z obywatelem, który nie chce niepotrzebnie się narażać i chce
spokojnie żyć. Jednakże, kiedy spotykamy sięz działalnościom służącą
wypełnianiu obowiązków konstytucyjnych z własnej inicjatywy, niczym
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Dz. U. z 2014 r. poz. 1187
ze zm.
4 Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red: M. Safjan, L. Bosek,
C.H.Beck 2016
3
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nieprzymuszonej, a także z działalnością wykraczającą poza to, co jest
wymagane, wówczas istnieją podstawy ku temu, by powiedzieć o kimś,
że prezentuje postawę patriotyczną. Samo słowo postawa jest rozumiane
jako uzewnętrzniony przez jednostkę akt woli, przejawiający się w podejmowaniu określonych działań, których źródłem jest przyjęty światopogląd, rozumiany jako zbiór subiektywnych doświadczeń intelektualnych oraz emocjonalnych – postawa bezpośrednio odnosi się do świadomości oraz dobrowolności czynu.
Pierwszą i jedną z kluczowych kwestii, z którą łączą się w sposób
bezpośredni inne jest przepisart. 83 Konstytucji mówiący, o tym że każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Nie
chodzi tutaj tylko o przestrzeganie prawa pozytywnego w obawie przed
sankcją ze strony instytucji państwowych, lecz także o elementy natury
prawa,strzegące i odzwierciedlające pewne wartości moralne (sprawiedliwość, obyczajność, słuszność).
Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej
i troska o dobro wspólne (art. 82 Konstytucji) przytoczony przepis jest źródłem omawianych wartości patriotycznych. Prawny obowiązek wierności, o którym mówi, wyjątkowo trwale łączy się z obowiązkiem moralnym. Na pierwszy plan wśród cech, których realizacji służy obowiązek
wierności, wysuwa się dobro państwa jako całości, kluczowe znaczenie
posiadają przymioty takie jak: suwerenność, trwanie, nienaruszalność
terytorium i niepodległość (art. 5 Konstytucji). Z drugą częścią przepisu
odnoszącą się do dobra wspólnego,należy wiązać szereg podejmowanych działań o charakterze pozytywnym,służących dobru Rzeczypospolitej Polskiej5. Przy okazji poruszenia kwestii dobra wspólnego, nie sposób przejść obojętnie obok regulacji art. 1 Konstytucji –Rzeczypospolita
Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli– ustawodawca używając
określenia „wszystkich obywateli”, wskazuje na pewną społeczność.
Przyjmując zawarte w preambule zdefiniowanie narodu: „my Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”, można powiedzieć, że chodzi tu
o dobro wspólne wspólnoty jaką jest Naród Polski, bez względu na istnienie państwa w sensie politycznym.
Obowiązek obrony ojczyzny nie jest polskim konstytucjom obcy.
WKonstytucji 3 maja6 podkreślano, że „Naród winien jest sobie samemu
obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto
obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych.” Przepis ten wy5
6

Ibidem.
Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku
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raźnie wskazuję, że obrona Rzeczypospolitej jest obowiązkiem wszystkich obywateli, którzy powinni bronić nie tylko istnienia państwa w
sensiepolitycznym, lecz także swoich praw, wolności i tożsamości.
Obowiązek tenbył również obecnyw tekście Konstytucji kwietniowej7
oraz Konstytucji PRL8. Obecnie znajduje swój wyraz w art. 85 Konstytucji – obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny – podobnie jak w
regulacji z Konstytucji 3 maja, ustawodawca nie używa sformułowania
„obrona Rzeczypospolitej Polskiej”, czy „obrona państwa polskiego”,
zamiast tego nieprzypadkowo mówi o „obronie Ojczyzny”, co służy
podkreśleniu i rozszerzeniu obowiązku obrony na terytorium, gdzie
dana osoba się urodziła lub związana jest z nim emocjonalnie szczególną więzią. Ponadto takie, a nie inne brzmienie przepisu powoduje, iż
obowiązek ten nie wygasa nawet w przypadku, gdyby państwo polskie
przestało istnieć. Jest jeszcze jedna szczególna kwestia, o której należy
wspomnieć, wyraz ojczyznawystępuje tylko kilkukrotnie w Konstytucji,
co dodatkowo nadaje temu przepisowi szczególny charakter i rodzaj
obowiązku w sensie moralnym, patriotycznym i emocjonalnym. Przyjmuje się, iż obowiązek, o którym mowa jest wiążący zarówno w czasie
konfliktu zbrojnego, jak i w czasie pokoju. Może być wykonywany w
różny sposób, w tym również obok służby wojskowej, poprzez świadczenia osobiste, o których mowa w ustawie o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (wyr. WSA w Warszawie)9.
Wśród kolejnych obowiązków, Konstytucja, w art. 84 stanowi, iż
każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym
podatków, określonych w ustawieoraz bezpośrednio z nim art. 217 Konstytucji Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania
ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w
drodze ustawy. Jak można zauważyć wykorzystane pojęcia t.j. ciężary
publiczne, świadczenia publiczne, podatki, daniny publiczne częściowo
się pokrywają, gdyż z samego brzmienia art. 217 wynika, iż podatki to
rodzaj daniny publicznej, która jest świadczeniem publicznym, powszechnym, przymusowym, bezzwrotnym, ustalanym jednostronnie na
rzecz podmiotu prawa publicznego w celu realizacji zadań publicznych.
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 roku, Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm
Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 roku, Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232
9 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
21.10.2005 roku, II SA/WA 1216/05
7
8
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Do danin publicznych zaliczają się podatki, rozmaite opłaty administracyjne oraz cła, a także abonament RTV10. Analizując art. 84 i 217 możemy wnioskować, iż podatki, obok innych danin publicznych to rodzaj
świadczeń publicznych, które są zatem najszerszym przedmiotowo pojęciem. Ciężary publiczne to jak dotąd termin niezdefiniowany normatywnie, określony jedynie przez doktrynę jako: obowiązki publicznoprawne wynikające z mocy prawa lub decyzji administracyjnej czy innego rozstrzygnięcia organu władzy publicznej11. Przyjmuje się również,
że „ciężary” to świadczenia w naturze (np. obowiązek kwaterunku wojska, praca w określonych sytuacjach). Potwierdzenie w Konstytucji powszechnego obowiązku utrzymywania państwa ma jednak następujące
znaczenie. Chodzi o powszechność, trwałość i nieprzerwalność tego
obowiązku, pojmowanego abstrakcyjnie – jako stałego składnika istoty
współczesnego państwa12.
W art. 86 Konstytucji umiejscowiony został obowiązek dbania o środowisko – każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa. Przepis ten ma charakter deklaracji, a jego konkretyzacja następuje na szczeblu ustawowym. Adresatem tej regulacji jest każdy
podmiot, który może przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska.
Będzie to zarówno osoba fizyczna, podlegająca prawu Rzeczypospolitej
Polskiej, jak również osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Polski.
Egzekucja tego obowiązku, może odnosić się także do osób fizycznych lub
prawnych, działających poza granicami RP, jeżeli ich działania wywołują
negatywne skutki na środowisko w Polsce.
Odpowiedzialność za naruszenia, może być zarówno na gruncie
prawa karnego jak i cywilnego, a jej zakres określa ustawodawca w odrębnych przepisach. Obowiązek dbałości o środowisko ma polegać nie
tylko na zaniechaniu działań mogących mu szkodzić, lecz ma to być
również działanie czynne ,mające zapobiegać powstawaniu niekorzystnych wpływów na środowisko oraz działania mające na celu przywrócenie równowagi przyrodniczej13.
Wyrok TK z 16 marca 2010 r., K. 24/2008, LexisNexis nr 2156612, OTK-A
2010, nr 3, poz. 22
11 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, LexisNexis 2014
12 Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red: M. Safjan, L. Bosek, C.H.
Beck 2016
13 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck 2012
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Poprzez pojęcie „środowiska” w kontekście art. 86 Konstytucji należy rozumieć środowisko w sensie przyrodniczym. Wustawie– Prawo
ochrony środowiska w art. 3 pkt. 39 – znajduje się definicja legalna środowiska, które należy rozumieć jako: ogół elementów przyrodniczych,
w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w
szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także
wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami14. Dla dokładniejszego zrozumienia omawianego przepisu, należy dodatkowo zinterpretować pojęcie „dbałości”, w słowniku języka polskiego jest ono rozumiane jako: troska, staranność, pieczołowitość, troskliwość15. „Dbałość"
jest więc określeniem pewnych działań, równocześnie i sposobu prowadzenia tych działań, przez pewien podmiot, przy czym działania te są w
określony sposób ukierunkowane (dbałość to dbanie o kogoś bądź o
coś). W kontekście art. 86 Konstytucji RP przedmiotem "dbałości" ma
być stan środowiska, a podmiotem dbającym ma być każdy – w domyśle oddziaływujący na środowisko i jego stan16.
Konstytucja w art. 28 reguluje zagadnienie symboli narodowych,
umieszczając je w I rozdziale w. w. aktu, czym daje wyraz, iż należy tę
problematykę uznać za integralny element charakteryzujący państwo
polskie. Do podstawowych symboli narodowych zalicza się godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a szczegółowe ustalenia, w tym
zakresie znajdują się w kompetencji ustawodawcy. Tekst ustawy zasadniczej sam w sobie nie mówi o obowiązku poszanowania symboli narodowych, lecz w art. 28 ust. 4 zapewnia im ochronę prawną: godło, barwy i
hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej. Obowiązek ten
wprowadza ustawodawca w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, gdzie w art. 1
ust. 2 stanowi, iż otaczanie symboli narodowych czcią i szacunkiem jest
prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji, w ust. 3
tego samego artykułu podkreśla – zawartą w Konstytucji – szczególną

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,Dz. U. 2001
Nr 62 poz. 627
15 http://sjp.pwn.pl/doroszewski/dbalosc;5419749.html
16.Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red: M. Safjan, L. Bosek, C.H.
Beck 2016
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ochronę prawną przewidzianą w odrębnych przepisach17. Symbole narodowe mają duże znaczenie dla wyrażania integralności obywateli z
państwem i okazywania ich tożsamości narodowej. Dlatego też obywatele mają prawo do posługiwania się nimi w sposób i w czasie, w którym chcą wyrazić swój szczególny związek z państwem lub narodem.
Obywatelskim i patriotycznym obowiązkiem jest zapewnienie symbolom narodowym odpowiedniego szacunku. Konsekwencją ich nieposzanowania i umyślnego znieważenia może być poniesienie odpowiedzialności karnej. Przyjęto, że znieważenie symboli RP oznacza takie
zachowanie, które według zdeterminowanych kulturowo i powszechnie
przyjętych ocen społecznych stanowi wyraz pogardy, ośmieszenia czy
uwłaczania wskazanej w art. 137 § 1 KK symbolice państwowej, dyskredytujące w zamierzeniu sprawcy określone wartości związane z trwałością państwa, jako pewnej organizacji. Przykładowo do takich zachowań
zaliczyć należy szydzenie, podeptanie, oplucie flagi państwowej, usuwanie symboli z miejsca, w którym zostały one wystawione18. W
orzecznictwie sadowym podkreśla się, że ochrona symboli państwowych służy nie tylko ochronie interesów RP, ale także uczuć osób żywiących szacunek dla tych symboli.

3. Etnocentryzm gospodarczy i konsumencki

Do form współczesnego patriotyzmu można zaliczyć etnocentryzm gospodarczy i konsumencki, który na przestrzeni ostatnich lat
zyskał i wciąż zyskuje na popularności w Polsce. Etnocentryzm gospodarczy przejawia się w preferowaniu własnych koncepcji gospodarowania, pomysłów, receptur czy technologii, zaproponowanych przez krajowe instytucje lub obywateli kraju19. Wpływ ideologii można zauważyć
również w handlu, gdzie decyzje rynkowe przedsiębiorców podyktowane są przynależnością do określonej grupy społecznej, z czym wiąże
się dobór kontrahentów, dostawców, a nawet pracowników. Wynikająca
z etnocentrycznej postawy selekcja współpracowników opiera się tylko i
wyłącznie, lub w głównej mierze, na kraju pochodzenia, z minimalnym
uwzględnianiem innych czynników, takich jak: koszty, jakość usług,
terminy dostarczenia. Skomplikowany proces decyzyjny ogranicza się w
17 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciachpaństwowych, Dz. U. 1980 Nr 7 poz. 18
18 SA w Katowicach z 29.10.2008 r., II AKZ 777/08, Prok. i Pr. 2009, Nr 7–8, wkł.
19 E. Wolanin-Jarosz, Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodowym. Studium rynkowe Euroregionu Karpackiego, Difin 2017

123

takim przypadku prawie tylko i wyłącznie do jednej zmiennej – kraju
pochodzenia kontrahenta. Zawężenie obszaru decyzyjnego może być
odbierane jako subiektywizm decydenta, jednak nie ma on takiej świadomości, postrzegając kontrahentów z własnego kraju jako bardziej
konkurencyjnych od zagranicznych20. Analogicznie, etnocentryzm konsumencki oznacza tendencję konsumentów do nabywania produktów
pochodzących z ich ojczyzny. Przyczyn powstania etnocentrycznych
postaw upatruje się w postępującej globalizacji, a także coraz więcej
osób traktuje nabywanie rodzimych towarów i usług jako inwestycję w
krajową gospodarkę. Sam etnocentryzm jest postrzegany jako zjawisko
negatywne, ponieważ prowadzi do nie uzasadnionych wykluczeń i może być jedną z przesłanek do powstania u jednostki etnofobii, czy ksenofobii jednakże przy zachowaniu zdrowego rozsądku jest jak najbardziej
pożądaną i normalną postawą, która może przyczynić się do rozwoju
krajowych przedsiębiorstw, wspomóc tworzenie nowych miejsc pracy
oraz w konsekwencji przyczynić się do wzrostu gospodarczego.
Podsumowanie
Czy wszystko, zostało opisane wyżej ma jakikolwiek związek z
rzeczywistością, czy jest tylko teoretycznym opracowaniem? Poniżej
przedstawiam wyniki badań do samodzielnej interpretacji, prezentujące
jak Polacy odnoszą się do patriotyzmu i jak go rozumieją.
Czy Polacy są patriotami?
Zdecydowana większość Polaków (88%) uważa się za patriotów,
przy czym niemal dwóch na pięciu (39%) deklaruje to zdecydowanie.
Jak Polacy rozumieją patriotyzm, do którego tak chętnie się przyznają?
Respondenci niemal powszechnie twierdzili, że elementem patriotyzmu jest okazywanie szacunku godłu, fladze i hymnowi narodowemu
(98%), pielęgnowanie polskich tradycji (96%), znajomość historii kraju
(95%), dbałość o wpajanie dzieciom miłości i szacunku do ojczyzny
(95%), poszanowanie i przestrzeganie prawa (93%) czy udział w wyborach (90%). Relatywnie najrzadziej byli skłonni przyznać, że częścią tej
postawy jest także kupowanie przede wszystkim polskich produktów
(65%) oraz dbałość o religijne wychowanie dzieci (66%, zauważalny
M. Kucharczyk, M. Krzywonos, M. Wilk, P. Seruga, D. Borowiak, Etnocentryzm konsumencki a produkty regionalne, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wybrane zagadnienia z bioekonomii, red. M. Krzywonos,
nr.411, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015
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trend spadkowy w stosunku do wyników z lat 2008 i 2016). Trzeba jednak podkreślić, że wszystkie wymienione zachowania zostały zakwalifikowane jako przejawy patriotyzmu przez większość badanych.
Poczucie dumy z przynależności narodowej:
Zdecydowana większość badanych odczuwa dumę ze swojego
pochodzenia narodowego co najmniej „dość często” (71%), przy czym
ponad jedna czwarta (26%) deklaruje, że to uczucie towarzyszy im
„bardzo często”. Odczuwanie dumy z polskości jest powiązane przede
wszystkim ze zróżnicowaniem światopoglądowym. Częściej zdarza się
ono badanym o poglądach prawicowych (81%) niż lewicowych i centrowych (po 66%), a także respondentom częściej uczestniczącym w
praktykach religijnych.
Uczucie wstydu wynikającego z przynależności narodowej jest
znacznie rzadsze, niż poczucie dumy. Co najmniej „dość często” wstyd
związany z byciem Polakiem lub Polką odczuwa mniej niż jedna dziesiąta badanych (8%). Jednej trzeciej (32%) zdarza się to rzadko (o 6
punktów procentowych więcej niż w 2016 roku), a ponad połowie (60%)
– właściwie nigdy. Gdy rozpatrujemy dumę i wstyd łącznie okazuje się,
że ponad dwie trzecie badanych (68%) często czuje dumę ze swojej narodowości, jednocześnie rzadko lub nigdy nie czując wstydu. Jedna piąta respondentów nie doświadcza emocji związanych z przynależnością
narodową – nie jest ona dla nich źródłem ani dumy, ani wstydu21.
Streszczenie:
Mianem patriotów określa się osoby, które w szczególności walczyły i ginęły za swój kraj, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że
takowymi byli. Jednak, czy fakt, że obecnie panuje pokój i Rzeczypospolita Polska jest państwem suwerennym sprawia, iż patriotów już nie ma,
a test na „bycie Polakiem” odbędzie się w wypadku (nie daj Boże) wybuchu wojny?
Niekoniecznie, by współcześnie być patriotom można przecież, dbać
o dobre imię ojczyzny, szanować tradycję i kulturę jej narodu, a także zgłębiać jej historię i pielęgnować pamięć o tych, którzy przyczynili się do jej
niepodległości i rozwoju. Nowoczesny patriotyzm przejawia się na wielu
płaszczyznach, wśród których znajduje się poszanowanie prawa, w tym
wypadku główny katalog obowiązków obywatela względem państwa
umiejscowiony jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia
1997 roku, która to odsyła do innych ustaw regulujących tę materię, co z
21

A. Głowacki, Komunikat z badań. Patriotyzm Polaków, CBOS, Nr 105/2018
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kolej prowadzi do wyróżnienia innych podgrup patriotyzmu t.j. patriotyzm gospodarczy; o którym wiele się ostatnio mówi, patriotyzm ekologiczny, patriotyzm narodowy, czy patriotyzm lokalny.
Słowa kluczowe: naród, patriota, patriotyzm, prawo, Rzeczypospolita Polska
Summary:
Modern patriotism in the light of the Constitution of the Republic of Poland and othernormativeacts
Patriots are defined as pe ople who in particular fought and died
for their country, there is no doubt that they were. However, does the
fact that tere is peace AT present and the Republic of Poland is a sovereign state mean that patriots are no more, and the test for "being Polish" will take place in the event (Godforbid) the outbreak of war?
It is not necessary to be patriots nowadays, you can care for the
good name of your Home land, respect the tradition and culture of its
nation, as well as Explorer its history and cultivate the memory of those
who contributed to its independence and development. Modern patriotism manifest sit self on many levels, including respect for the law, in
this case the main catalog of the citizen's obligations to the state is located in the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997, which
refers to other acts regulating this matter, which in turn to distinguish
other sub-groups of patriotism, i.e. economic patriotism; which Has
beentalked about a lot lately, ecological patriotism, national patriotism
Or local patriotism.
Keywords: nation, patriot, patriotism, law, the Republic of Poland
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Artur Lis

Przywilej Bolesława Wstydliwego dla Klemensa z Ruszczy –
analiza historycznoprawna
Wprowadzenie
Artykuł zawiera analizę historycznoprawną dokumentu księcia
krakowsko-sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego wydanego w
1252 roku. Książę nadał wojewodzie krakowskiemu Klemensowi z
Ruszczy immunitet sądowy i inne przywileje publiczne.
Przez dokument rozumie się pisemne oświadczenie o treści prawnej, wyrażające jakąś czynność prawną, sporządzoną w wymaganej
formie. Dokumenty średniowieczne (dyplomy) spisywano w języku
łacińskim na pergaminie (tj. specjalnie wyprawionej skórze)1. Początki
dokumentu na ziemiach polskich giną w mrokach przeszłości2. Po
uformowaniu się państwa i przyjęciu chrześcijaństwa nastąpiło stopniowe przejmowanie różnych elementów kultury. Początki dokumentu
w Polsce są przedmiotem naukowej dyskusji już od końca XIX wieku.
Wśród polemik i dyskusji możemy wyróżnić zwolenników poglądu o
bardzo wczesnym datowaniu początków polskiego dokumentu i rozwoju zorganizowanych kancelarii oraz drugi z nurtów zakładający, że recepcja ta była późna. Do zwolenników pierwszego z wymienionych
można zaliczyć Stanisława Krzyżanowskiego3, Franciszka Piekosińskiego4, jak również Karol Maleczyński5. Z kolei do drugiego „powściągliwego” nurtu możemy zaliczyć Wojciecha Kętrzyńskiego6, jego syna Sta1 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XVIII w., Kraków 2002, s. 93. Ostatnio zob. Dyplomatyka staropolska, red. T, Jurek, Warszawa
2015, s. 17-144.
2 J. Dobosz, Dokument na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Ars scribendi. O
sztuce pisania w średniowiecznej Polsce. Katalog wystawy, Gniezno 2008, s. 27-36.
3 S. Krzyżanowski, Początki dyplomatyki polskiej, „Kwartalnik Historyczny”
6(1892), s. 781-820.
4 F. Piekosiński, Najdawniejszy dokument polski, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 13(1902), kol. 493-502.
5 K. Maleczyński, Studia nad dokumentem polskim, Wrocław 1971; tenże, Zarys
dyplomatyki polskiej wieków średnich, Wrocław 1951.
6 W. Kętrzyński, Studia nad dokumentami XII-ego wieku, „Rozprawy (Polskiej)
Akademii Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny” 26(1892), s. 201-320.
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nisława Kętrzyńskiego7, Władysława Semkowicza8. Nie zabrakło także
badaczy uznających częściową rację obu stron - wyważając początki
dokumentu Polskiego między wyżej wymienionymi skrajnymi hipotezami. Z pośród zwolenników „środkowego” rozwiązania można wymienić Marię Bielińską9 oraz nestora badań nad naukami pomocniczymi
historii - Józefa Szymańskiego10. Z dużym uznaniem należy przyjąć
podsumowanie stanu badań w pracy pt. „Dyplomatyka staropolska”
pod redakcją Tomasza Jurka11.
Dokument należy do najważniejszych i najliczniejszych źródeł poznania prawa w omawianym okresie12. Jak zauważa Józef Dobosz na
plan pierwszy wysuwa się, więc jego strona pragmatyczna, a sam dokument spisywany jest wedle znanych i utrwalających się na Zachodzie
wzorców i form kancelaryjnych13. Bez wątpienia jako pierwszy o zapi7 S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, wyd. 2, Poznań 2008.
8 W. Semkowicz, Uwagi o początkach dokumentu polskiego, „Kwartalnik Historyczny” 49(1935), s. 1-55.
9 M. Bielińska, Kancelaria i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Wrocław 1967.
Por Dyplomatyka wieków średnich, opr. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971.
10 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2011.
11 Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015. W syntezie tej odnajdujemy szczególnie istotne dla podjętego tematu badań rozdział „Początki dokumentu polskiego” w którym T. Jurek opracował: 1. Stan dyskusji, 2. Kwestia istnienia
dokumentu w X-XI wieku, 3. Dokumentacja spraw majątkowych Kościoła, 4. Recepcja dokumentu pieczętnego i jej przyczyny, 5. Forma pierwszych dokumentów,
6. Znaczenie dokumentu w XII wieku. Oraz rozdział zatytułowany „ Rozwój dokumentu polskiego w XIII wieku” gdzie czytelnik znajdzie: 1. Tło historyczne, 2.
Pojawienie się dokumentów dla odbiorców świeckich, 3. Kształtowanie się pojęć o
randze prawnej dokumentu, 4. Moc dowodowa dokumentu w sądach, 5. Kształtowanie się kancelarii, 6. Przemiany formy dokumentu, 7. Funkcjonowanie dokumentu kościelnego, 8. Funkcjonowanie dokumentu książęcego, 9. Funkcjonowanie
dokumentu prywatnego. 10. Podsumowanie.
12 Szczególnie godna uwagi jest publikacja: Ars scribendi. O sztuce pisania w
średniowiecznej Polsce, Gniezno 2008. Czytelnik znajdzie tam następujące artykuły: R. Witkowski, Warsztat pisarza w średniowiecznej Polsce, s. 15-26; J. Dobosz,
Dokument na ziemiach polskich w wiekach średnich, s. 27-36; R. Witkowski, Średniowieczny rękopis – pomnik trwalszy niż w spiżu ryty, s. 37-49; E. Skibiński, Odczytywanie źródła historycznego (oratura i litteatura - między mitem a historią), s. 51-61.
13 J. Dobosz, Dokument na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce, Gniezno 2008, s. 27; tenże, Wpro-
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sywanie swych spraw dbać zaczął Kościół. Nastąpiła ewolucja od rozbudowanych i opatrzonych pewnymi formułami notycji zapisywanych
w księgach ku samodzielnemu dokumentowi spisanemu na osobnej
karcie pergaminu. Rozwój dokumentu polskiego odbywał się pod
wpływem wzorów czerpanych z zagranicy, głownie z Rzeszy Niemieckiej oraz jak również papiestwa14. Następnie pojawił się dokument pieczętny dający uwierzytelnienie czynności prawnych. Właśnie w wieku
XII rozpoczyna się ich powolne wprowadzenie do powszechnej praktyki, co zapewne powoduje nie tylko ewolucję ich formy i struktury, ale
pociąga za sobą kształtowanie się początków instytucji zwanej kancelarią, a w stuleciu XIII jej szybszy rozwój. Kancelaria kościelna w zakresie
funkcji i organizacji nie różniła się zasadniczo od kancelarii świeckich,
podlegały one tym samym procesom przemian, wzajemnie na siebie
oddziałując, w przeszłości w kancelariach świeckich wiele urzędów powierzano duchownym15. Kancelarie określa się nie tylko, jako instytucje,
ale także, jako zespół ludzki. Pogłębiające się rozbicie dzielnicowe, a
wraz z nim wzrost liczby dworów książęcych, bez wątpienia spowodowało, iż znacznie wzrosła liczba możliwych wystawców dokumentów.
Zapewne w XIII stuleciu ukształtowała się pewna liczba kancelarii książąt dzielnicowych16.
Badania dyplomatyczne mają już długą tradycję. Dyplomatyka to
jedna z pierwszych wyodrębnionych tzw. nauk pomocniczych historii.
Początkowo do XIX wieku traktowana była łącznie z paleografią17. W
ostatnich latach rozwija się nowy nurt badawczy, postrzegający dokumenty w kontekście systemu komunikacji społecznej. Do niedawna dużym zainteresowaniem cieszyły się badania kancelarii poszczególnych
władców, kancelarii kościelnych oraz miejskich. Dla rozwoju dyplomawadzenie, [w:] S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich,
Poznań 2008, s. v-xix.
14 T. Jurek, Początki dokumentu polskiego, [w:] Dyplomatyka staropolska, Warszawa 2015, s. 64-87
15 S. Olczak, Kancelaria, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin 2000, kol. 551.
16 Zob. S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych, Poznań 1997; A. Gąsiorowski, Staropolski dokument i kancelaria jako przedmiot badań historycznych, [w:] Nauki
Pomocnicze Historii na IX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu,
red. A. Tomczyk, Warszawa-Łódź 1976, s. 53-62.
17 J. Lelewel, Nauki dające poznać źródła historyczne, Wilno 1822. Zob. J. Szymański, Sto lat przemian metodologicznych nauk pomocniczych historii w Polsce, [w:]
Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, red. M. Rokosz, Kraków 1995, s. 35-47.
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tyki decydujące znaczenie miała zmiana spojrzenia na definicję i funkcję
dokumentu średniowiecznego. Dyplom przestał być traktowany jedynie, jako źródło informacji o faktach politycznych, gospodarczych czy
społecznych. On sam, wraz ze swoimi cechami formalnymi (format,
dukt, dyktat), staje się faktem historycznym, który należy badać na szerokim tle zjawisk prawnych, administracyjnych i kulturowych18.
2. Dokument w historii i archiwistyce
W historii przyjęła się definicja Karola Maleczyńskiego, według
którego dokumentem są wszystkie pisma, które mogą służyć dowodzeniu, powstawaniu i wykonywaniu uprawnień, posiadające przy tym
oczywiście pewne, zmieniające się zależnie od czasu i miejsca, formy
zewnętrzne19. Nieco zmodyfikowaną formę definicji podał w swoim
dziele pt. Nauki pomocnicze historii Józef Szymański. W myśl tego autora,
za dokument uważa się każde pisemne oświadczenie, posiadające
prawnie i kancelaryjnie samodzielny byt, oświadczenie, które służyło
powstaniu, udowadnianiu i wykonywaniu określonych uprawnień oraz
posiadające pewne określone prawem i kulturą cechy, wewnętrzne i
zewnętrzne, zmieniające się zależnie od czasu i miejsca jego powstania20.
Dokumenty można podzielić na grupy i rodzaje wychodząc z różnych
punktów widzenia i stosując różne kryteria i zasady podziału. Biorąc
pod uwagę założenia prawne możemy podzielić dokumenty na publiczne i prywatne, dyspozytywne i poświadczeniowe. Rodzaje źródeł
dokumentowych zależą od formy kancelaryjnej, jak i od zdolności
prawnej. Możemy tu wyróżnić następujące rodzaje: 1) dyplomy lub dokumenty w sensie ścisłym, 2) listy i 3) akty. Biorąc za kryterium podziału dokumentów osobę, która je wystawiła, dzielimy je znów na dokumenty 1) publiczne i 2) prywatne. W wystawieniu dokumentu biorą
zawsze udział, co najmniej dwie strony: wystawca i odbiorca21. Przekazem dokumentu nazywamy tę jego formę, w jakiej dociera on do nas
obecnie. Formy przekazu mogły być różne i od tego zależały jego walo18 I. Pietrzyk, Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach
XV wieku, Katowice 2008.
19 K. Maleczyński, Stanowisko dokumentu w polskim prawie prywatnym i przewodzie sadowym do połowy XIII w., [w:] tenże, Studia nad dokumentem polskim,
Wrocław 1971, s. 117.
20 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii. Wydanie nowe przejrzane i zmienione,
Warszawa 2002, s. 443.
21 Dyplomatyka wieków średnich, red. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Warszawa 1971, s. 19 – 24.
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ry dowodowe. Możemy tu wyróżnić: 1) oryginały, 2) falsyfikaty, 3) koncepty, 4) kopie, 5) oraz tzw.
Wykres 1: Formuły dokumentu średniowiecznego
dokumenty powtarzające (vidimus, insert)22. Nauką historyczną, która
zajmuje się krytycznym badaniem dokumentów jest dyplomatyka23.
Polski słownik archiwalny w następujący sposób definiuje dokument
(carta, charta, littera): 1) pismo uwierzytelnione sporządzone z zachowaniem przyjętych w danej epoce i miejscu form zewnętrznych i wewnętrznych, stwierdzające lub ustanawiające pewien stan prawny albo
też służące do wykonywania uprawnień; 2) zapis bez względu na jego
postać będący świadectwem jakiegoś faktu (faktów) i zjawisk obiektywnej rzeczywistości lub przejawów myśli ludzkiej24. Warto również przybliżyć pojęcia aktu i dyplomu, jako tych, które nieraz używa się zamiennie z dokumentem. W przywoływanym już słowniku akt (l. mn. akty)
to: 1) pismo utrwalające czynność urzędową, powstałe, jako jej produkt
uboczny, niesamoistne w przeciwieństwie do dokumentu, uzyskujące
pełne znaczenie tylko w związku z innymi aktami, z którymi łącznie
stanowi całość; 2) termin używany nieraz zamiennie z dokumentem25.
Tymczasem dyplom definiuje się, jako: 1. dokument nadający odbiorcy
określony tytuł lub uprawnienia, względnie stwierdzający kwalifikacje
Nazwa dyplomatyki wywodzi się od greckiego słowa diplôma, które dało
początek łacińskiemu diploma, a stąd polskie dyplomy. Oznacza ono: podwójnie
złożony i służyło na określenie paszportów, składających się z dwóch połączonych ze sobą tabliczek woskowych, wydawanych przez senat rzymski kurierom cesarskim lub wysłużonym żołnierzom. Na określenie nauki o dokumencie
termin ten został użyty przez Jeana Mabillona i zyskał sobie pełne prawa w
historiografii. Za: J. Szymański, Nauki pomocnicze historii…, s. 447.
23 Podstawowa literatura z dyplomatyki: M. Bielińska, Kancelarie i dokumenty
wielkopolskie XIII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967; W. Korta, Rola kulturalna średniowiecznej kancelarii, [w:] Studia z dziejów kultury i ideologii ofiarowane E.
Maleczyńskiej, Wrocław 1968, s. 63-78; J. Krzyżaniakowa, Wprowadzenie formuły
relacyjnej do polskiej kancelarii królewskiej, [w:] Europa - Słowiańszczyzna - Polska.
Studia ku uczczeniu K. Tymienieckiego, Poznań 1970, s. 397-416; K. Mieszkowski,
Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII w. Początki kancelarii biskupiej,
Wrocław 1974; K. Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin
1997; A. Lis, Dokumenty Mistrza Wincentego. Zarys problematyki, „Cistercium
Mater Nostra” Rok 2 (2/2008), (Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie
sakry biskupiej), red. tomu: M. Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008, s. 39-54.
24 Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974, s. 27-28.
25 Tamże, s. 14.
22
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odbiorcy lub przysługujące mu uprawnienia albo też przyznane mu lub
uzyskane przez niego wyróżnienia; 2. termin używany również na
oznaczenie dokumentu pergaminowego26.
3. Dokument Bolesława Wstydliwego dla Klemensa z Ruszczy
Regest:
Bolesław książę krakowski i sandomierski wraz z matką Grzymisławą nadaje wojewodzie krakowskiemu Klemensowi z Ruszczy immunitet sądowy i
inne przywileje publiczne, za pomoc jaką Gryfita udzielił księciu w walce z
Konradem Mazowieckim27:
W imię Pana. Amen. Ponieważ to, co się dzieje w czasie, dzięki
gorliwości mądrych ludzi zwykle było utrwalone przy pomocy pisma i
wiarogodnych dokumentów, aby wraz z biegiem i przerwą lat nie wymknęło się z pamięci, niech dowie się pokolenie współczesne, niech
wiedzą też potomni, że my Bolesław, z bożej łaski książę krakowski i
sandomierski, wraz z naszą najdroższą matką, panią Grzymisławą,
księżną tychże ziem, rozważamy wierność i uczciwość naszego wiernego komesa Klemensa z Ruszczy, wojewody krakowskiego, który dzięki
swej zapobiegliwości wyzwolił nas przez swoich wywiadowców i wiernych gońców z niewoli naszego stryja księcia Konrada i przywrócił
dawną wolność. Gdy później ten książę, zjednawszy sobie czterech innych książąt, z wielką odwagą i potężnym wojskiem wkroczył na naszą
ziemię pragnąc ją podbić i nas zgubić, ten Klemens, wezwawszy do siebie swoich przyjaciół i naszych rycerzy, jako wierny rycerz i dzielny
wojownik napadł na tych książąt na polu, które zowie się Suchodół, i z
pomocą Boga wielu z naszych przeciwników powalił, a innych do
ucieczki zmusił, nas przywróciwszy do naszego księstwa wszystkie
granice naszych ziem obronił mieczem swym i zapałem swego serca.
Przeto my wedle zwyczaju uprzytomniając jego wierność, dajemy i na
zawsze przekazujemy jemu i wszystkim potomkom jego obojga płci
wszystkie przywileje, które mamy w naszym księstwie, tak że wszystkie
posiadłości wspomnianego komesa Klemensa, dziedziczne, wysłużone i
nabyte za pieniądze mają być zupełnie wolne od wszystkich podatków,
opłat i ciężarów, jakimkolwiek mianem oznacza się je. Prócz tego ten
Tamże, s. 30.
Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku), t. I: Społeczeństwo i państwo polskie do połowy XIII wieku, oprac. G. Labuda, B. Miśkiewicz, Poznań 1966, s. 203-204; Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa
polskiego, oprac. J. Sawicki, t. I, Warszawa 1952, s. 35-36,
26
27
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komes Klemens i wszyscy jego potomkowie będą mieli prawo skazywania swoich ludzi wyrokiem sądowym na wszystkie kary, według przepisów naszego dworu, a więc na próbę wody i rozżarzonego żelaza, na
pojedynek kijami lub mieczami, na powieszenie i okaleczenie członków.
Będą mogli prócz tego, zależnie od swej woli, budować w swych posiadłościach twierdze, zamki, miasta. Często wspominanemu Klemensowi
oraz wszystkim jego potomkom wolno będzie swobodnie służyć każdemu księciu sąsiedniemu i zagranicznemu, bez czyjegokolwiek sprzeciwu i bez żadnego uszczerbku jego posiadłości. Aby zaś ta nasza darowizna zachowała na zawsze trwałą moc, potwierdziliśmy niniejszy dokument przez przyłożenie naszej pieczęci. Sporządzono go publicznie w
Krakowie 1252 w obecności następujących świadków: Michała kasztelana krakowskiego, Sandona wojewody sandomierskiego, Stefana kasztelana sandomierskiego, Adama kasztelana wiślickiego, Siegniewa kasztelana lubelskiego, Siegniewa kasztelana żarnowskiego, Mikołaja podczaszego krakowskiego, Sandona podkomorzego krakowskiego, Falisława
podkomorzego sandomierskiego, i wielu innych. Sporządził i wydał
czcigodny biskup krakowski Prandota w roku jak wyżej.
Tekst dokumentu w języku łacińskim28
In nomine Domini amen. Quoniam ea, que geruntur in tempore,
ne simul cum cursu ac interuallo temporis elabantur a memoria, a prudentibus consueuerant studiosa mente scripturarum ac fidedignorum
testimonio perhennari: noscat igitur presens etas et sciat futura, quod
nos Boleslaus Dei gracia dux Cracouiensis et Sandomiriensis, una cum
nostra charissima matre domina Grymislaua, ducissa terrarum earundem, considerantes fidelitatem et probitatem nostri fidelis comitis Clementis de Ruszcza, palatini Cracouiensis, qui sua industria nos de captiuitate patrui nostri ducis Conradi liberauit per exploratores suos et nuncios fideles et pristine restituit libertati; postea quando idem dux coadunatis sibi alijs quatuor principibus, in fortitudine magna et exercitu graui
terram sibi nostram subijcere et nos perdere cupiens, intrasset, idem
Clemens accitis ad se amicis suis et militibus nostris, sicut fidelis miles et
bellator strenuus, ipsos duces in campo, qui dicitur Suchodol, inuasit et
cum Dei auxilio multos de aduersarijs nostris prostrauit et alios in fugam conuertit, nos in ducatu nostro constituens, omnes fines terrarum
Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. II, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886, nr
436, s. 85-86; Wybór źródeł do historii ustroju Polski, z. I: Epoka piastowska, wyd. S.
Kutrzeba, Kraków 1928, nr 29.
28
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nostrarum in gladio suo et strenuitate cordis sui protexit. Cuius nos iidelitatem de more representantes, damus et perpetuo ei tradimus et omnibus posteris eius utriusque sexus omnes libertates, quas nos in dominio
nostro habemus, ita, quod omnes hereditates supradicti comitis Clementis patrimoniales, deseruite et pecunia comparate, sint libere prorsus ab
omnibus exaccionibus, solucionibus et angarijs, quocumque uocabulo
censeantur. Habeat insuper idem comes Clemens et omnes posteri eiusdem potestatem iudicandi ad omnes sentencias iuxta formam curie nostre, uidelicet ad aquam et ferrum candens, ad duellum baculorum et
gladiorum, ad suspendium et mutilacionem membrorum homines suos.
Valeant preterea edificare in suis hereditatibus municiones, castra, ciuitates, pro libitu sue uoluntatis. Liceat sepedicto Clementi cum omni sua
posteritate seruire libere principibus quibuscumque uicinis et remotis,
nullius obstante auctoritate , absque omni impedimento suarum possessionum. Vt autem hec nostra donacio robur perpetue obtineat firmitatis,
presentem paginam sigilli nostri munimine fecimus roborari. Actum
publice in Cracouia anno MCCLII. Presentibus his testibus: Michaele
castellano Cracouiensi, Sandone palatino Sandomiriensi, Stephano castellano Sandomiriensi, Adamo castellano Vislicensi, Zeugno castellano
Lublinensi, Zeugno castellano Zarnouiensi, Nicolao pincerna Cracouiensi, Sandone subcamerario Cracouiensi, Falislao subcamerario Sandomiriensi et alijs quam pluribus. Datum et ordinatum per venerabilem
Prandotam episcopum Cracouiensem, anno vt supra.
Omawiany dokument został wystawiony przez księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego (1226-1279)29 i jego
matkę księżną Grzymisławę (ok. 1185-1258)30 w Krakowie w 1252 roku.
Odbiorcą dokumentu był Klemens z Ruszczy, syn Sulisława pochodził z

Zob. K. Maciaszek, Offices and Officials in the Times of Bolesław V the Chaste,
the Duke of Kraków and Sandomierz, „Res Historica” 47(2019), s. 75-119; P. Gryguć, Polityka gospodarcza księcia Bolesława V Wstydliwego wobec biskupstwa i katedry
krakowskiej, „Folia Historica Cracoviensia”, 20(2014), s. 7-33; P. Rabiej, Dokumenty i kancelaria Bolesława Wstydliwego, księcia krakowskiego i sandomierskiego, Kraków 2005 (mps.); K. Supernak, Otoczenie Bolesława Wstydliwego, księcia krakowskiego i sandomierskiego (1226-1279), Katowice 2017 (mps.)
30 W. Zabłocki, Grzymisława Ingwarówna, księzna krakowsko-sandomierska, Kraków 2012; A. Teterycz-Puzio, Piastowskie księżne regentki. O utrzymanie władzy dla
synów (koniec XII w. – początek XIV w.), Kraków 2016, s. 65-95; J. Wyrozumski,
Grzymisława, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 9, Kraków 1960-1961, s. 123.
29
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rodu Gryfitów31 (Clemens palatinus Craeoviensis - Klemens wojewoda
krakowski). Stał on na czele opozycji przeciw Konradowi Mazowieckiemu w jego staraniu o Kraków. Wkrótce jednak uległ siłom Mazowieckiego i uciekł wraz z braćmi na Węgry. Następnie powrócił do Polski, pomagając Bolesławowi Wstydliwemu odnieść zwycięstwo pod
Suchodołem w 1243 roku. Klemens awansował na urząd palatyna krakowskiego. W 1252 roku Klemens z Ruszczy otrzymał od księcia wielki
przywilej różnych swobód, zwolnienie od wszelkich podatków, powinności gospodarczych i opłat. Wojewoda miał braci: Secemę, Tomka i
Sułka. Klemens zmarł w około roku 1255.
Lista świadków dyplomu32:
1. Michaele castellano Cracouiensi - Michał kasztelan krakowski,
wcześniej cześnik sandomierski;
2. Sandone palatino Sandomiriensi - Sąd syn Dobiesława, wojewoda
sandomierski, wcześniej kasztelan wiślicki, później kasztelan krakowski;
3. Stephano castellano Sandomiriensi - Stefan kasztelan sandomierski;
4. Adamo castellano Vislicensi - Adam syn Leonarda z Książa (z rodu
Łabędziów), kasztelan wiślicki, przedtem cześnik sandomierski, następnie wojewoda sandomierski;
5. Zeugno castellano Lublinensi - Sięgniew kasztelan z Lublina, potem wojewoda sandomierski;
6. Zeugno castellano Zarnouiensi - Siegniew kasztelan żarnowski;
7. Nicolao pincerna Cracouiensi - Mikołaj podczaszy krakowski;
8. Sandone subcamerario Cracouiensi - Sąd podkomorzy krakowski;
9. Falislao subcamerario Sandomiriensi - Falisław podkomorzy sandomierski, potem cześnik sandomierski;
10. Prandotam episcopum Cracouiensem - biskup krakowski Prandota
(1242-1266).
M.L. Wójcik, Ród Gryfitów do końca XIII wieku. Pochodzenie – genealogia – rozsiedlenie, Wrocław 1993, s. 64-69; K. S upe rna k , Konflikt księcia z możnymi czy
zdrada podkanclerza? Jeszcze raz o liście świadków na dokumencie księcia Bolesława
Wstydliwego dla biskupa krakowskiego Prandoty z 1253 roku, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 5(2013), s. 44-61.
32 Zob. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski, t. IV: Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy, oprac. J. Kurtyka, T.
Nowakowski, F. Sikora, A. Sochacka, P. Wojciechowski, B. Wyrozumska, Wrocław-Warszawa Kraków 1990; A. Teterycz-Puzio, Na rozstajnych drogach. Mazowsze a Małopolska w latach 1138-1313, Słupsk 2012.
31
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Streszczenie:
Artykuł zawiera analizę historycznoprawną dokumentu księcia
krakowsko-sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego wydanego w
1252 roku. Książę nadał wojewodzie krakowskiemu Klemensowi z
Ruszczy immunitet sądowy i inne przywileje publiczne. Omawiany
przywilej Bolesława V Wstydliwego dla Klemensa z Ruszczy jest świadectwem kultury prawnej oraz ówczesnych stosunków społecznopolitycznych. Wojewoda krakowski Klemens z Ruszczy był jedną z najważniejszych osobistości politycznych w Polsce połowy XIII wieku. Zawdzięczał to przez swoje zasługi dla Bolesława Wstydliwego podczas
konfliktu z Konradem Mazowieckim. W 1252 roku uzyskał on od księcia
przywilej, zwalniający jego i jego potomków z wszelkich danin i ciężarów na rzecz domu panującego.
Słowa klucze: Polska Piastów, prawo w średniowieczu, dokument, Bolesław Wstydliwy, Klemens z Ruszczy, immunitet, przywilej
Summary:
The privilege of Bolesław the Chaste for Klemens from Ruszcza historical and legal analysis
The article contains a historical and legal analysis of the document
of the Krakow-Sandomierz prince Bolesław V the Chaste issued in 1252.
The prince granted the Kraków Voivode Klemens from Ruszcza immunity and other public privileges. The privilege of Bolesław V the Shy for
Klemens from Ruszcza is a testimony to the legal culture and social and
political relations of that time. The Kraków voivode Klemens from
Ruszcza was one of the most important political personalities in Poland
in the mid-13th century. He owed it due to his services to Bolesław the
Chaste during the conflict with Konrad Mazowiecki. In 1252 he obtained
a privilege from the prince, releasing him and his descendants from all
tribute and burdens for the ruling house.
Key words: Poland Piast, law in the Middle Ages, document,
Bolesław Wstydliwy, Clement of Ruszcza, immunity, privilege
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Mateusz Jan Gabryel

Rektyfikacja decyzji administracyjnej z urzędu
jako przejaw patriotyzmu
Wstęp
Pojęcie rektyfikacji oraz pojęcie patriotyzmu mają w obecnych
czasach ze sobą wiele wspólnego. Choć jest to teza, być może nieco
przewrotna - treść niniejszego artykułu pozwoli na jej rozszerzenie i
potwierdzenie. Oba te pojęcia są współcześnie dla wielu osób trudne do
wyjaśnienia i rozwinięcia, oba też mogą wydawać się nieco
niepotrzebne, czy niedzisiejsze1. Prowokuje to tym bardziej do podjęcia
refleksji nad ich znaczeniem. W stosunku do pojęcia rektyfikacji
zaznaczyć należy, iż odnosi się ono zasadniczo do decyzji
administracyjnej i w takim kontekście będzie też rozważane w
niniejszym opracowaniu.
Celem głównym artykułu jest wykazanie, iż rektyfikacja decyzji
administracyjnych, dokonywana przez organ administracji publicznej z
urzędu stanowi przejaw współczesnego patriotyzmu. Autor pragnie
podjąć rozważania na temat pojęcia rektyfikacji decyzji administracyjnej
oraz pojęcia patriotyzmu, a także ich znaczenia we współczesnym
świecie. Autor zamierza zwrócić uwagę na samą rektyfikację, czyli
sprostowanie, uzupełnienie bądź wyjaśnienie treści decyzji
administracyjnej. Środki te pozwalają bowiem na naprawienie tak
zwanych nieistotnych wad decyzji administracyjnej, które choć często
lekceważone mogą znacząco wpłynąć na możliwość subsumpcji treści
decyzji administracyjnej, znacząco oddziaływując na sytuację prawną i
faktyczną strony postępowania administracyjnego2. Kluczowe nie jest tu
jednak omówienie na czym polegają poszczególne, spośród
wspomnianych powyżej środków niejako urzeczywistniających
czynność rektyfikacji decyzji administracyjnej, ale raczej wskazanie,
jakie znaczenie pełnią one dla funkcjonowania systemu prawnego. W
dalszej kolejności rozważania dotyczyć będą pojęcia patriotyzmu. Nie
zabraknie też odniesienia do istoty skrupulatnego wypełniania
Zob. A. Szychowicz, Współczesny patriotyzm a jego historyczna różnorodność,
[w:] „Obronność Zeszyty Naukowe” nr 3 (23)/2017, s. 185 i n.
2 Zob. A. Błaś (red.), Przegląd prawa i administracji, Tom 35, Wyd. PWN,
Wrocław 1996, s. 49 i n.
1
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obowiązków przez urzędników administracji państwowej dla
poszanowania zasad państwa prawa, co prowadzić będzie do
ostatecznej refleksji w zakresie zakreślonego powyżej celu artykułu oraz
zarysowanej w pierwszym akapicie tezy.
1. Pojęcie rektyfikacji
W pierwszej kolejności rozwikłać należy znaczenie samego pojęcia
rektyfikacji zarówno w ogólności jak też w odniesieniu do decyzji
administracyjnej, co w kontekście przedmiotowego opracowania będzie
niezwykle istotne.
Rektyfikacja rozumiana może być jako wyprostowanie,
sprostowanie, uzupełnienie czy wyjaśnienie i jest terminem
wywodzącym się z łaciny od rectificatio3. W praktyce współcześnie
wykorzystywane jest ono w naukach ścisłych, do określenia zjawisk z
obszaru destylacji (co nie jest przedmiotem niniejszego artykułu) oraz w
doktrynie prawa cywilnego4 i administracyjnego5. Przy czym dużo
częściej używane jest przez administratywistów, pojawiając się zarówno
w doktrynie, jak też w orzecznictwie6. Co ciekawe, pojęcie to zostało
użyte po raz pierwszy w prawniczym opracowaniu na gruncie prawa
cywilnego - dokonał tego w 1933 r. wybitny prawnik ówczesnej epoki J. J. Liteaur7.
Zgodnie z zaproponowanym i rozwiniętym w pierwszej połowie
XX wieku sposobem rozumienia tego pojęcia, administratywiści
posługują się nim w odniesieniu do modyfikacji (naprawienia,
uzdrowienia) decyzji administracyjnych, jeżeli wystąpią w nich tak
zwane wady nieistotne8. Ma to również tożsame zastosowanie na
3 Encyklopedia PWN, PWN,
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rektyfikacja;3966951.html (dostęp:
15.04.2020 r.).
4 Zob. W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w
zarysie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 298.
5 Zob. np. B. Dauter, Art. 156, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. Komentarz, red. B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek,
wyd. 5, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 216 i n.
6 B. Adamiak, Rektyfikacja decyzji w postępowaniu administracyjnym, [w.] Acta
Universitatis Wratislaviensis, T. CLIII, Wrocław 1998, s. 8 i n.
7 J. J. Liteauer, Rektyfikacja wyroków w polskiej procedurze cywilnej, Wyd. NN,
Warszawa 1993, s. 3.
8 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,
wyd. 16, Warszawa 2019, s. 110 i n.
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gruncie prawa procesowego jako swoisty wyjątek od zasady lata
sententia desinit esse iudex9, kiedy to sędzia, podobnie jak organ w
postępowaniu
administracyjnym,
zachowuje
uprawnienie
do
modernizacji wydanego orzeczenia (decyzji - w przypadku organu),
jednak wyłącznie w zakresie polegającym na jego sprostowaniu,
uzupełnieniu lub wyjaśnieniu treści.
Zaznaczyć należy, iż zakres pojęciowy rektyfikacji oraz obszar w
jakim
dozwolone
jest
dokonywanie
modyfikacji
decyzji
administracyjnych, pomimo poświęcenia jej niewielkiej części regulacji10
- Kodeksu postępowania administracyjnego11, został dokładnie
określony przez ustawodawcę. W pierwszej kolejności, chcąc dokonać
rektyfikacji decyzji administracyjnej, zbadać należy czy jej wada ma
charakter wady nieistotnej12. Wadą nieistotną, zgodnie z poglądem
ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie, jest wyłącznie wada, której
istnienie nie uzasadnia wyeliminowania obarczonej nią decyzji z obrotu
prawnego, zaś pozwala na naprawę decyzji w drodze uzupełnienia,
sprostowania bądź wykładni13.
Dla dokładniejszego zilustrowania czym jest wada nieistotna zwrócić
warto uwagę na omyłkę pisarską i błąd rachunkowy, które podlegać
mogą modyfikacji w wyniku rektyfikacji. Omyłką pisarską jest
widoczne, niezgodne z zamierzonym, niepoprawne użycie wyrazu,
dokonanie zapisu treści decyzji z zauważalnie mylną pisownią albo
opuszczając w sposób niezamierzony jeden lub więcej wyrazów14.
Poprzez błąd rachunkowy rozumie się natomiast omyłkę w wykonaniu

Sentencja ta oznacza, że sędzia, który wydał orzeczenie, przestaje być
sędzią w sprawie w sensie wyłączającym możliwość uchylenia lub zmiany
wydanego orzeczenia - zob. np. K. Piasecki, Sprostowanie, uzupełnienie i
wykładnia orzeczeń sądów cywilnych, „Palestra” nr 9/1961, s. 8.
10 Rektyfikacja decyzji administracyjnej może nastąpić tylko w obszarze wad
nieistotnych (co już podkreślano w treści artykułu).
11 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), dalej również jako k.p.a.
12 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25
września 2019 r.; sygn. akt I SA/Bd 376/19.
13 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8
listopada 2012 r., sygn. akt VII SA/Wa 1241/12, LEX nr 1250068.
14 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21
stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Po 766/10, LEX nr 953377.
9
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działania
matematycznego, np.
dodawania
lub
dzielenia15.
Rektyfikowane mogą zostać także inne oczywiste omyłki, a więc omyłki
związane z tym, że w decyzji wyrażono coś, co jest niezgodne z intencją,
przekazem wyrażonym niedwuznacznie w decyzji, ale znalazło się w
decyzji przez przeoczenie, lub niewłaściwy dobór słowa16.
Scharakteryzowane powyżej wady nieistotne decyzji administracyjnej
mogą zostać rektyfikowane poprzez ich wykładnię, sprostowanie lub
uzupełnienie17.
Wykładnia decyzji administracyjnej dokonana może być jeśli jej
pierwotna treść mogłaby wywołać u strony wątpliwości co do - sensu jej
rozstrzygnięcia18. W orzecznictwie wskazuje się, że „(…) wyjaśnienie
wątpliwości nie może prowadzić ani do nowej oceny stanu faktycznego
lub prawnego, ani powodować zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia.
Nie może też, co wydaje się oczywiste, pozostawać w sprzeczności z
treścią decyzji”19. Wykładni dokonuje wyłącznie organ, który wydał
ową decyzję, w odpowiedzi na żądanie strony lub organu
egzekucyjnego20. Złożenie wniosku o jej przeprowadzenie nie jest
ograniczone jakimkolwiek terminem21, a dokonane przez organ
wyjaśnienie jest zawsze wiążące dla strony postępowania
administracyjnego22.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8
listopada 2012 r., …
16 Zalicza się tu przykładowo podanie błędnej daty lub jej niewłaściwe
zapisanie, błędy w oznaczeniu miejsca i daty sporządzenia decyzji, czy
urodzenia bądź miejsca zamieszkani strony postępowania administracyjnego.
17 Zob. np. Z. R. Kmiecik, Skutki braku lub niepełności wymaganych elementów
decyzji administracyjnej, [w:] „Przegląd Sądowy” nr 6/2008, s. 30.
18 J. Borkowski, B. Adamiak, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego.
Komentarz, red. B. Adamiak, J. Borkowski, wyd. 16, Wyd. C.H. Beck, Warszawa
2019, s. 625.
19 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 1997 r.,
sygn. akt I SA/Ka 1612/96, LEX nr 30804.
20 Art. 113 § 2 k.p.a.
21 Art. 113 § 3 k.p.a.
22 W. Siedlecki, Zarys postępowania cywilnego, Wyd. PWN, Warszawa 1968, s.
327.
15
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Sprostowanie służy natomiast usunięciu z danej decyzji wszelkich
błędów pisarskich, rachunkowych, a także oczywistych omyłek23, które
scharakteryzowano powyżej. Sprostowanie następuje w odpowiedzi na
wniosek strony postępowania administracyjnego lub z urzędu i nie jest
to ograniczone terminem, właściwy jest zaś organ, który wydał
modyfikowaną decyzję24.
Uzupełnienie decyzji administracyjnej dotyczyć może natomiast
zawartego w niej rozstrzygnięcia, prawa do wniesienia odwołania bądź
powództwa do sądu powszechnego lub administracyjnego25. Do
przedmiotowej formy rektyfikacji decyzji administracyjnej dochodzi
zwykle jeśli część żądania bądź jedno z żądań strony nie zostało ujęte w
treści danej decyzji lub w sytuacji gdy organ nie zawarł w decyzji
informacji o uprawnieniach i obowiązkach strony26. Uzupełnienia
decyzji administracyjnej dokonać może wyłącznie organ, który ową
decyzję wydał w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia
stronie decyzji27.
2. Pojęcie patriotyzmu
W ujęciu ogólnym, stricte słownikowym przez patriotyzm
rozumie się „(…) wszelkie umiłowanie ojczyzny jako miejsca swojego
pochodzenia i/lub zamieszkania28”. W świadomości każdego człowieka
pojęcie to zyskuje jednak, a przynajmniej wydaje się, że powinno

Zob. art. 113 § 1 k.p.a. Dodatkowo rektyfikacji podlegać może w tym
zakresie pouczenie o prawie do odwołania, wniesienia powództwa do sądu
powszechnego bądź skargi do sądu administracyjnego.
24 Zob. B. Adamiak, Rektyfikacja …, s. 10 i n.
25 Zob. art. 111 § 1 k.p.a.
26 Zob. P. M. Przybysz, Art. 111. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego.
Komentarz aktualizowany online,
https://sip.lex.pl/#/commentary/587751198/597615 (dostęp: 15.04.2020 r.); W.
Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Wyd. PWN,
Warszawa 1962, s. 185.
27 A. Wróbel, Art. 111, [w:] Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania
administracyjnego, red. M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel,
https://sip.lex.pl/#/commentary/587260213/605168 (dostęp: 20.04.2020 r.).
28 Encyklopedia PWN [online],
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/patriotyzm;3955049.html (dostęp:
20.04.2020 r.)
23
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zyskiwać indywidualny wydźwięk oddziaływując na tożsamość i
system wartości29, a przez to na jego funkcjonowanie w społeczeństwie.
Patriotyzm, wydawać się może elementem, czy bardziej uczuciem,
które uwydatnia się w chwili zagrożenia bezpieczeństwa bądź ładu
wewnętrznego określonego państwa lub narodu i w rzeczywistości w
takowych warunkach jest on najłatwiej dostrzegany. Przypisuje się mu
wówczas szczególne znaczenie, bowiem wyraża się „w walce lub
organicznej pracy, ofierze krwi lub w pocie fizycznego czy intelektualnego
wysiłku”30. Takie pojmowanie patriotyzmu wynika z silnie obecnego w
polskim humanizmie, a co za tym idzie w programie nauczania polskich
szkół, poprzez odwoływanie się do XX-wiecznych wizji narodowych
wieszczów, dzieł o losach osób dobrowolnie ryzykujących zdrowie i życie
walcząc o polskość, czy omawiając „pracę u podstaw”31.
Definiując patriotyzm w sposób tradycyjny, choć nadal aktualny,
postrzegać należy go jako umiłowanie tego, co ojczyste, wskazując w
szczególności na „umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego
krajobrazu ojczystego”32. Wskazywał dodatkowo, że „Próbą dla tego
umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna
(…). Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka
jest też wielkim obowiązkiem”33.
Współczesne wizje patriotyzmu zakładają, iż przez pojęcie to
„można rozumieć taki stan, w którym człowiek, żywiąc swe uczucia i
przywiązanie do ojczyzny, narodu i państwa, stara się jednocześnie dać
im zewnętrzny wyraz w swoim postępowaniu, niezależnie od sytuacji,
w jakiej się znajduje”34.
Nie sposób pominąć rozważania w zakresie relacji patriotyzmu do
konstytucji a co za tym idzie prawa stanowionego danego państwa.

W. Stróżewski, Problemy uczestnictwa, [w:] Maski i twarze patriotyzmu, red.
M. Karolczak, Wyd. Instytut Tischnera, Kraków 2012, s. 139.
30 W. Stróżewski, Etyka obywatelska – etyka obywatela, [w:] Oblicza patriotyzmu,
wyd. Ignatianum i WAM, Kraków 2009, s. 150.
31 J. Kostkiewicz, Patriotyzm. O różnorodności jego ujęć teoretycznych i
praktycznej obecności w pracy wychowawczej zmartwychwstańców przed rokiem 1939,
„Paedagogia Christiana” nr2/40, Kraków 2017, s. 109.
32 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Wyd. ZNAK, Kraków 2005, s. 71-72.
33 Tamże.
34 L. Malinowski, Barwy patriotyzmu, Wyd. Instytut Wydawniczy Związków
Zawodowych, Warszawa 1987, s. 6.
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Konstytucja RP35 jako akt zasadniczy w polskim systemie prawnym niejako
definiuje czym jest patriotyzm, choć pojęcie to nie pojawia się wprost,
niewątpliwie w akcie tym uwypuklone zostały wartości składające się na
patriotyzm. Zwrócić tu warto uwagę na treść preambuły do Konstytucji
RP, gdzie podkreślono suwerenność, równość, wspólnotę obywatelską,
solidarność36. Ponadto w treści Konstytucji zagwarantowano wartości takie
jak: wspólne dobro37, niepodległość38, wolność zrzeszania się39, wolność
gospodarcza40, czy równość41. W tym kontekście na szczególną uwagę
zasługuje pojęcie „patriotyzmu konstytucyjnego”42. Jego koncepcja
narodziła się w Niemczech i przedstawiano w niej patriotyzm jako
„pozytywne uczucia względem państwa demokratycznego, identyfikację z
nim oraz skłonność do jego obrony przed przeciwnikami”43. Kluczowe
było tu powiązanie umiłowania ojczyzny z funkcjonowaniem państwa i
jego instytucji44.
Podążając nieco w duchu zarysowanej powyżej koncepcji wskazać
należy, że „Rozwojowi patriotyzmu sprzyja demokracja, ponieważ
szanowana jest w niej godność człowieka, możliwy jest wybór wartości,
zwłaszcza liberalizm, wyrażający się w czynnym praktykowaniu
wolności i solidarności”45.
Społeczeństwo demokratyczne musi dbać o kształtowanie
odpowiednich postaw patriotycznych w trosce o własne
funkcjonowanie. Jest to jednak możliwe wyłącznie jeśli w patriotyzmie
społeczeństwo upatrywać będzie wspólny sens - „(…) podstawowy
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr
78, poz. 483 z późn. zm.).
36 Preambuła do Konstytucji RP.
37 Art. 1 Konstytucji RP.
38 Art. 5 Konstytucji RP.
39 Art. 12 Konstytucji RP.
40 Art. 22 Konstytucji RP.
41 Art. 32 i 33 Konstytucji RP.
42 Po raz pierwszy pojęciem tym posłużył się Dolf Sternberger na początku
lat sześćdziesiątych XX w. - zob. T. Krupp, Constitutional Patriotism, [w:]
Encyclopedia of Political Theory, Los Angeles - London - New Delhi - Singapore Washington, red. M. Bevir, Wyd. Sage, Newcastle 2010, s. 295-297.
43 Jan-Werner Müller, Constitutional Patriotism. Princeton, Wyd. Oxford:
Princeton University Press, Oksford 2007, s. 21.
44 Mazur Z., „Nowy” patriotyzm niemiecki, [w:] „Przegląd Zachodni”, 1/2008, s. 10.
45 D. Żebrowska, O patriotyzmie. Oblicza patriotyzmu, red. J. Sadowski, Wyd.
WAM, Kraków 2009, s. 364.
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zestaw uznawanych wartości, dzięki którym możliwa jest komunikacja
społeczna, kolektywne definiowanie interesów i celów oraz możliwość
w jakimś stopniu uzgodnionego klasyfikowania określonych działań
publicznych (…)”46.
Skoro demokracja jest istotnym współtowarzyszem patriotyzmu
zauważyć należy, że współcześnie może ona niestety pośrednio
prowadzić także do osłabienia więzi narodowościowej47. Wolny wybór
obywateli i ogólne europejskie tendencje oraz nastroje doprowadziły do
wejścia Polski do Unii Europejskiej, następnie otwarcia granic, a w
konsekwencji stopniowo popularyzacji pojęcia „obywatela świata”48.
Wszystkie te tendencje, jako wola obywateli (o pojęciu obywatela kilka
słów jeszcze poniżej) sankcjonowane są prawnie w porządkach
prawnych państw a następnie na gruncie traktatów i umów
międzynarodowych. Nie zawsze musi to prowadzić do zaburzenia
poczucia patriotyzmu, bowiem jak wspomniano powyżej ugruntowane
poczucie patriotyzmu stanowić będzie silny filar demokracji i niejako
samo w sobie może minimalizować zagrożenie. Bez wątpienia prowadzi
to po części także do globalizacji. Wyraża się to w koncepcji
postrzegania patriotyzmu jako nadrzędnego prawo naturalne niekwestionowalne i wyższe od prawa stanowionego49.
Patriotyzm nie musi być wykluczany przez globalizację, która
wiąże się z tworzeniem nowego porządku społecznego, ogarniającego
wszystkie państwa i dziedziny życia, a jej ukoronowaniem nie musi być
ogólnoświatowa, monokultura50. Podkreślić należy, że wierność tradycji
jest tylko jedną z dróg obrony patriotyzmu51, która może wydawać się
łatwiejsza do obrony poprzez postrzeganie miłości do ojczyzny poprzez

46 E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo
narodowe. Kraków 2004, Wyd. Znak, s.109.
47 Zob. E. Budzyńska, Podzielane czy dzielące? Wartości społeczeństwa polskiego
[w:] J. Mariański, L. Smyczek (red.), Wartości, postawy i więzi moralne w
zmieniającym się społeczeństwie, Kraków, 2008, Wyd. WAM, s. 35-56.
48
Zob.
R.
Lach,
Patriotyzm
czy
kosmopolityzm?,
http://gazeton.zstil.zagan.pl/?patriotyzm-czy-kosmopolityzm-,111 (dostęp: 24
kwietnia 2020 r.).
49 R. E. Rogowski, Myśli o patriotyzmie, [w:] „Wychowawca” nr 6/2000, s. 26.
50Zob. T. Ślepko, Patriotyzmu etos, granice i praktyczne zadania, [w:] Studia
Philosophiae Christianae 39/2, s. 37-53.
51 Zob. A. Walicki, Trzy patriotyzmy: trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich
znaczenie współczesne, Wyd. Res Publica, Warszawa 1991, s. 23 i n.
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przyrównanie pojęć „patriotyzm i nacjonalizm”52. Zaznaczyć trzeba
jednak, że w Polskiej nauce od dziesięcioleci promowane jest także
podejście pozwalające na łączenie kategorii „patriotyzm i tolerancja”, co
odzwierciedla wolnościowe tradycje polskiego społeczeństwa53 i nie
wyklucza miejsca dla globalizacji.
W tym kontekście współczesny patriotyzm postrzegać można jako
wybór ideologiczny, ujawniający się w konkretnym codziennym
działaniu wobec współobywateli w ramach narodowych kultur,
pomimo przenikania się tych kultur i wielości pochodzeń, ale i wartości
narodowych kultur54. Nawet bowiem jeśli „ziemia stanie się ojczyzną
ludzi, a każdy człowiek obywatelem świata”, wspólne poczucie
pochodzenia związane z terytorium i kulturą pozwoli na
urzeczywistnianie postaw patriotycznych55. Pojęcie obywatelstwa,
wydaje się mieć więc silny związek z pojęciem patriotyzmu, jednak z
punktu widzenia współczesnego pragmatyzmu prawnego i
systemowego, mówić należy raczej o etyce obywatela (związanej z
pochodzeniem),
wiążącej
nie
z
poczuciem
obowiązku
i
odpowiedzialności w stosunku do pozostałych obywateli. Nie chodzi tu
jednak o pojęcie obywatela w rozumieniu na wskroś współczesnym, ale
obywatela jako członka pewnej ograniczonej terytorialnie grupy mającej
wspólną kulturę, pochodzenie i mimo wszystko poczucie
państwowości56.
3. Rektyfikacja decyzji a patriotyzm
Dotychczasowe rozważania prowadzą do jednoznacznego
wniosku, iż patriotyzm nie jest pojęciem historycznym czy znajdującym
zastosowanie wyłącznie w stanie zagrożenia. Stwierdzić raczej można,
że patriotyzm jest przejawem umiłowania i szacunku do ojczyzny57.
Zob. np.: Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, red. Jerzy
Nikitorowicz (Kraków: „Impuls” 2013).
53 Zob.: W. Olszewski, Patriotyzm i tolerancja. Nurt humanistyczny w polskiej
myśli etnologicznej do drugiej wojny światowej wobec procesów etnicznych na Kresach,
Wyd. UMK, Toruń 2001.
54 J. Kostkiewicz, Patriotyzm…., s. 116.
55 W. Stróżewski, O pojęciu patriotyzmu, [w:] Oblicza patriotyzmu, red. Jerzy
Sadowski, Wyd. WAM, Kraków 2009. s. 105.
56 W. Stróżewski, Etyka obywatelska - etyka obywatela, [w:] Obywatel. Odrodzenie
pojęcia, Wyd. IFiS PAN, red. B. Markiewicz, Warszawa 1993, s. 53 i n.
57 A. Belowski, Po co i jak uczyć patriotyzmu?, [w:] „Nauczyciel i Szkoła” nr
64/4 2017, s. 107-108.
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Jego odczuwanie nie może zatem ograniczać się do poczucia
przynależności narodowej i gotowości do walki o suwerenność58.
Patriotyzm powinien zatem być i oddziaływać w świadomości każdego
człowieka, w codziennym życiu.
Pomimo licznych zagrożeń dla poczucia przynależności
narodowej i państwowej jakie zdiagnozowano powyżej, nadal możliwe
wydaje się ciągłe kształtowanie i pielęgnowanie patriotyzmu w wśród
obywateli. Zrozumienie, że postawą patriotyczną jest poszanowanie
norm prawnych obowiązujących w danym państwie okazać się może
kluczowe dla uświadomienia obywatelom szerszego wydźwięku ich
postępowania. Konieczność przestrzegania przepisów prawa nie musi
bowiem być postrzegana wyłącznie przez pryzmat zakazów i nakazów,
w ramach których ustawodawca wymaga od obywateli konkretnego
zachowania czy postępowania. Ważne jest, aby dążenie do
poszanowania porządku prawnego i szeroko rozumianego interesu
pozostałych obywateli nie wynikało wyłącznie z obawy przed sankcją,
ale z wewnętrznych pobudek etyczno-patriotycznych59.
W kontekście tytułu przedmiotowej pracy podkreślić należy, że
poczucie patriotyzmu i kierowania się wyższymi wartościami niż
względnie prawidłowe wykonywanie obowiązków pracowniczych czy
norm prawa, szczególnie pożądane wydaje się u osób piastujących
funkcje urzędnicze w administracji państwowej i samorządowej60.
Poczucie patriotyzmu, a co za tym idzie jedności z innym
obywatelem będącym stroną stosunku prawno-administracyjnego, a w
rezultacie postępowania administracyjnego, którego ostatecznym celem
jest rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy strony, poprzez wydanie
decyzji administracyjnej61, powinno przyczynić się do większego
zaangażowania urzędnika w wykonywaną pracę i poprawienia sytuacji
strony tegoż postępowania.
Oczywiście podkreślić należy, że czynności urzędnika
wykonującego swoje obowiązki służbowe, działającego w imieniu
K. Bróżda, Aksjologia ojczyzny i patriotyzmu w kontekście materiałów
dydaktycznych do szkoły podstawowej, Wyd. URz, Rzeszów 2016, s. 285 i n.
59 D. Żebrowska, O patriotyzmie…, s. 364.
60 J. Mariański, Postawy Polaków wobec norm moralności obywatelskiej i
społecznej, [w:] „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” nr 20/3 2017, s.12.
61 Zob. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2019, s. 11 oraz uzasadnienie wyroku NSA z 22 września 1983 r.,
sygn. akt SA/Wr 367/83, ONSA 1983, Nr 2, poz. 75.
58

153

określonego organu i wydającego decyzje administracyjne obwarowane
są licznymi przepisami prawa62, a w szczególności normami zawartymi
w kodeksie postępowania administracyjnego, a także w zgodzie z
Europejskim Kodeksem Dobrej Praktyki Administracyjnej63.
Ostatniemu ze wspomnianych warto jest jednak poświęcić nieco
więcej uwagi bowiem jest to akt, którego obowiązywanie w Polsce
związane jest z członkowstwem w Unii Europejskiej, w ramach to której
systemu prawnego ów akt powstał i został implementowany (co prawda
w formie zaleceń)do polskiego porządku prawnego64. Choć niejako
„obce” pochodzenie tegoż aktu sugerować może, że nie ma on wpływu
na patriotyczne postawy to jednak zaryzykować można stwierdzenie, iż
akt ten ze względu na swój etyczny, niewątpliwie pozytywny wydźwięk
postrzegać warto jako wskazujący pożądane postawy urzędników
stanowiące również przejaw patriotyzmu.
Wydaje się to tym bardziej uprawnione, że Europejski Kodeks Dobrej
Praktyki Administracyjnej został przecież implementowany do polskiego
porządku prawnego w oparciu o normy wiążące w Polsce ze względu na
demokratyczną decyzję większości Polaków o wstąpieniu do Unii
Europejskiej i związaniu się jej normami65. Europejski Kodeks Dobrej
Praktyki Administracyjnej zawiera wytyczne dla zatrudnionych w
administracji unijnej i państwowych urzędników, jakimi powinni się oni
kierować w stosunkach pomiędzy instytucjami/urzędnikami oraz
jednostkami. Wśród wartości jakich przestrzeganie nakazuje ów kodeks
warto podkreślić: praworządność66; zakaz dyskryminacji67; bezstronność68;
Zob. np. J. Borkowski, [w:] Prawo procesowe administracyjne, System Prawa
Administracyjnego, red. B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, t. 9, Wyd. C.H.
Beck, Warszawa 2010, s. 84 i n.
63 Akt ten został przyjęty przez Parlament Europejski dnia 6 września 2001 r.
I ma charakter zaleceń.
64 Obowiązek transpozycji aktów prawa unijnego do polskiego porządku
prawnego wynika z art. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90,
poz. 864/30 z późn. zm.).
65 Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. na mocy
Traktatu Akcesyjnego z dnia 16 kwietnia 2003 r. w Atenach (Dz. U. z 2004 r. Nr
90, poz. 864 z późn. zm.), którego podpisanie poprzedzone było referendum
ogólnokrajowym w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i
ratyfikacji Traktatu Ateńskiego, w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r., gdzie za
przystąpieniem opowiedziało się 77,45% obywateli.
66 Art. 4 Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej.
67 Art. 5 Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej.
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obiektywizm69; zakaz nadużywania uprawnień70; uczciwość71 oraz
uprzejmość72.
Niezależnie jednak od obowiązujących norm i ich źródła,
kluczowe dla ich rzeczywistej i pełnej realizacji wydaje się podejście
samego obowiązanego do ich stosowania73. I tak z przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego wynika chociażby, iż rektyfikacja
decyzji administracyjnej, niezależnie od formy w jakiej następuje (co
szerzej omówiono już powyżej) może być dokonana z urzędu lub na
wniosek strony74. Nie ma jednak jakiegokolwiek przepisu prawa czy też
zwyczaju, aby organy administracji, a przez to urzędnicy wykonujący w
ich imieniu poszczególne zadania, w tym de facto odpowiedzialni za
przygotowanie i wydanie poszczególnych decyzji administracyjnych
mieli obowiązek ich ponownej weryfikacji, pod względem zaistnienia w
nich wad.
Podjęcie się przez urzędnika rektyfikacji decyzji administracyjnej z
własnej inicjatywy stanowi zatem przejaw patriotyzmu będący
równocześnie potwierdzeniem obywatelskiej i zawodowej moralności
urzędnika75. Owo powiązanie patriotyzmu z moralnością jest ważne
bowiem na moralność publiczną składa się w dużej mierze moralność
społeczna, obywatelska i zawodowa, co w kontekście przypisania jej
rangi dobra publicznego76, wydaje się być istotnym argumentem dla
promowania szeroko rozumianego patriotyzmu wśród urzędników.
Art. 8 Tamże.
Art. 9 Tamże.
70 Art. 7 Tamże.
71 Art. 11 Tamże.
72 Art. 12Tamże.
73 K. Mamak, Konstytucyjne wyznaczniki postępowania represyjnego, [w:]
Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. P. Czarnecki, Wyd. C.
H. Beck, Warszawa 2016, s. 5.
74 Zob. art. 111 i 113 k.p.a.
75 zob. K. Kiciński, Wzór osobowy, [w:] Leksykon socjologii moralności: podstawy
– teorie – badania – perspektywy, red. J. Mariański, Zakład Wydawniczy Nomos,
Kraków 2015, s. 944-948: wskazuje on, iż istnieją trzy typy moralności:
prywatna (dotycząca standardów w sferze osobistych stosunków
międzyludzkich); publiczna (obejmująca całą aktywność publiczną); zawodowa
(obejmująca standardy moralne w ramach poszczególnych zawodów).
76 K. Kiciński, Moralność prywatna a moralność publiczna, [w:] Jedna Polska?
Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Rychard, Wyd. WAM, Komitet
Socjologii PAN, Kraków 2007, s. 133-135.
68
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Zgodnie zatem ze współczesnym podejściem do rozumienia
pojęcia patriotyzmu, w ramach demokratycznego państwa prawa,
wydaje się, że dbałość o pełną poprawność decyzji administracyjnej, nie
tylko w zakresie merytorycznym, ale również składniowym, a w
konsekwencji całościowym (z uwzględnieniem potrzeb stron), ma
kluczowe znaczenie i stanowi realny przejaw patriotyzmu.
Podsumowanie
Przeprowadzone rozważania ukazują, iż pod pojęciami
patriotyzmu, oraz rektyfikacji niejako kryją się wartości i możliwości o
znaczącym znaczeniu dla systemu prawnego oraz relacji pomiędzy
obywatelami. To zaś potwierdza postawioną na wstępie niniejszego
artykułu tezę o istnieniu pewnego rodzaju powiązania aksjologicznego
przedmiotowych pojęć.
Niezależnie od pewnych podobieństw w podejściu do pojęcia
patriotyzmu i rektyfikacji decyzji administracyjnej zaznaczyć należy, iż
patriotyzm stanowi wartość nadrzędną, a przyrównanie to jest zasadne
na poziomie sytuacji faktycznej powstającej w wyniku pojawienia się
potrzeby rektyfikowania decyzji administracyjnej, na której sposób,
formę i termin dokonania może znacząco wpłynąć poczucie
patriotyzmu urzędnika odpowiedzialnego za wydanie określonej
decyzji administracyjnej i właśnie w takim kontekście poczynione
zostały wszelkie uwagi w przedmiotowym artykule.
Zaprezentowane poglądy na temat współczesnego patriotyzmu
nie prowadzą do ustalenie jego jednolitej definicji. Inaczej jest w
przypadku rektyfikacji decyzji administracyjnej, która znajduje w
doktrynie prawa i orzecznictwie szczegółowe wyjaśnienie. Stwierdzić
można jednak, że zarówno w przypadku patriotyzmu, jak też
rektyfikacji, z punktu widzenia systemu prawa oraz funkcjonowania
demokratycznego państwa prawa kluczowa nie jest umiejętność ich
definiowania, lecz ich możliwie szerokie zakorzenienie w świadomości
uczestników obrotu prawnego oraz chęć szerokiego stosowania
związanych z nimi wartości czy możliwości w codziennym życiu.
Patriotyzm osoby wykonującej czynności w imieniu organu
administracji niewątpliwie przejawia się w dążeniu urzędnika do
poprawnego, zgodnego z prawem i zasadami współżycia społecznego
wydania takowej decyzji, a w przypadku spostrzeżenia błędów, do jej
możliwie sprawnego naprawienia z urzędu. Troska urzędnika o
poprawność decyzji administracyjnej w każdym jej aspekcie, wynikająca
z jego wewnętrznej potrzeby czy poczucia swoistego obowiązku w
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stosunku do współobywatela, pomimo braku stanowczego obowiązku
prawnego czy zawodowego wydaje się być zatem pożądanym
przejawem wysokiej moralności urzędnika, ugruntowanej w jego
patriotycznym podejściu do realizowanej misji.
Streszczenie:
Przedmiotowy artykuł ma na celu wykazanie, w oparciu o
rektyfikację
decyzji
administracyjnych,
istotę
skrupulatnego
wypełniania obowiązków przez urzędników administracji państwowej
dla poszanowania zasad państwa prawa. Jednocześnie, w opinii autora,
stanowi to jeden z współczesnych przejawów patriotyzmu. Rektyfikacja,
czyli sprostowanie, uzupełnienie bądź wyjaśnienie treści decyzji
administracyjnej, pozwala na naprawienie tak zwanych nieistotnych
wad decyzji administracyjnej. Choć są one często lekceważone, mogą
znacząco wpłynąć na możliwość subsumpcji treści decyzji
administracyjnej, bowiem oddziaływają na sytuację prawną i faktyczną
strony postępowania administracyjnego. Autor wskazuje, że zgodnie ze
współczesnym podejściem do rozumienia pojęcia patriotyzmu, w
ramach demokratycznego państwa prawa, dbałość o pełną poprawność
decyzji administracyjnej, nie tylko w zakresie merytorycznym, ale
również składniowym, a w konsekwencji całościowym (z
uwzględnieniem potrzeb stron), ma kluczowe znaczenie i stanowi
realny przejaw patriotyzmu.
Słowa
kluczowe:
rektyfikacja,
sprostowanie,
decyzja
administracyjna, patriotyzm, obywatel
Summary:
Rectification of an administrative decision ex officio as a manifestation of
patriotism
The purpose of this article is to demonstrate, based on the
rectification of administrative decisions, the essence of meticulous
fulfillment of duties by officials of state administration in order to
respect the principles of the rule of law. At the same time, in the author's
opinion, this is one of contemporary signs of patriotism. Rectification,
completion and clarification of the content of an administrative decision
are legal ways to „repair” the so-called insignificant defects of an
administrative decision. Even if they are often neglected, they can
significantly affect the possibility of subsidizing the content of an
administrative decision because they are important for the legal and
factual situation of the parties of the administrative procedure. The
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author indicates that, according to the contemporary approach to
understanding the concept of patriotism, within a democratic state of
law, care for the correctness of administrative decisions, not only in
terms of content, but overall, is really important and means patriotism.
Key words: rectification, correction, administrative decision,
patriotism, citizen
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Anna Mazurek

Obowiązek strzeżenia dziedzictwa narodowego
jako przejaw patriotyzmu
Wprowadzenie
Dziedzictwo narodowe ma wielkie znaczenie w rozwoju człowieka, który bytuje zawsze w pewnej kulturze i na sposób tej kultury. Dziedzictwo poprzednich pokoleń jest nośnikiem wielorakich wartości, m.
in. wartości intelektualnych, społecznych, estetycznych, moralnych1. W
procesie tworzenia wielowiekowego dziedzictwo kulturowego każdy
naród wyraża siebie i swoją historię, przywiązując jednocześnie ogromne znaczenie do wspólnej przeszłości.
Dziedziczenie wiąże się z przejmowaniem obowiązków nad dziedziczonymi dobrami2, a więc oczekuje się od następnego pokolenia, że
nie tylko wejdzie w posiadanie otrzymanych dóbr i wartości kulturowych, ale także należycie będzie je pielęgnować i chronić, a następnie w
niepogorszonym stanie przekaże kolejnemu pokoleniu. Okazywanie
szacunku dla wielkiego zasobu dziedzictwa kultury własnej ojczyzny
jest bez wątpienia wyrazem miłości, a więc postawą patriotyczną. Wyrażana w różny sposób emocjonalna więź z ojczyzną to cecha charakterystyczna dla każdego narodu. Patriotyzm należy rozumieć jako postawę szacunku względem własnej ojczyzny oraz silne poczucie jedności
społecznej3, zaś okazywanie lojalności i wdzięczności ojczyźnie można
uznać za jedną z cnót patrioty4.
Nie ulega wątpliwości, że kultura rozumiana jako utrwalony w
różnych dziedzinach działalności ludzkiej materialny i duchowy dorobek członków tego samego narodu, a więc całe dziedzictwo wytworzone
wysiłkiem następujących po sobie pokoleń, jest najważniejszym czynnikiem narodowotwórczym. Tworzenie i troska o zachowanie własnego
dziedzictwa narodowego stanowią podstawę budowania tożsamości
K. Bełch, Współczesny patriotyzm polski, „Pedagogika Katolicka”, 2008, nr 2, s. 143.
W. Maciejko, Prawny obowiązek poszanowania dziedzictwa kulturowego, V Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”, Jabłonka, 24-25 kwietnia 2008, s. 26.
3 Por. M. Żołnierczuk, E. Rykała, Nieme wołanie o pomoc symboli patriotycznych,
„Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, 2017, nr 6, s. 17.
4 Por. A. MacIntyre, Czy patriotyzm jest cnotą?, „Etyka Praktyczna”, 2012, nr
3, s. 8.
1
2
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narodowej, są spoiwem łączącym ludzi na poziomie wspólnych wartości, poglądów, historii, rozwoju.
Wytworzone w przeszłości dobra kultury raz zniszczone nie pojawią
się ponownie5. Zasób dziedzictwa narodowego jest więc ograniczony i nieodnawialny, zaś tworzony jest poprzez włączanie do jego zasobu coraz
nowych dóbr, dotychczas nie postrzeganych w charakterze dziedzictwa.
Co ważne, dziedzictwo narodowe tworzą zarówno dobra wybitne pod
względem wartości materialnej w chwili powstania, np. pałace historycznych władców, jak również dawne przedmioty codziennego użytku, np.
fragmenty starych naczyń glinianych, które nie stanowiły przedmiotu wartościowego materialnie dla ich użytkowników.
1. Proces formowania się systemu ochrony dziedzictwa narodowego
Podejmowanie ochrony dziedzictwa kulturowego już w czasach
starożytnych było uważane za konieczną działalność6. Na ziemiach polskich jednak aż do początku XX wieku nie istniały prawne formy ochrony narodowych dóbr kultury. Wcześniej jedynie niektóre dobra dziedzictwa materialnego obejmowane były ochroną przepisów kościelnych7. Mimo braku aktów normatywnych Naród Polski od zawsze dbał
o ważne dla niego pamiątki po przodkach, by czerpać z nich poczucie
tożsamości i jedności narodowej oraz by móc przekazać je kolejnemu
pokoleniu. Ta naturalna troska o wytworzone przez poprzednie pokolenia dziedzictwo z upływem czasu powodowała podejmowanie prób
sformalizowania prawnego zakresu jego ochrony.
Pierwsza próba inwentaryzacji zabytków została podjęta jeszcze
przed podziałem ziem polskich pomiędzy państwa zaborcze. Okres zaborów stanowił nie tylko czas fizycznego podziału ziem polskich pomiędzy trzy państwa ościenne, ale również dążenie zaborców do wynarodowienia oraz pozbawienia Polaków tożsamości historycznej i kultuT. Darwill, Cannothing compare 2 U? Resources and philosophnies in archaeological heritage management and beyond [w:] Rescuing the historic environment. Archaelogy, the Green Movement and conservation strategies for the British landscape, red.
H. Swain, Hertford 1993, s.5-8.
6 Pierwszy znany akt prawny to wydany w 458 r. dekret Juliusza Waleriusza
Majoriana, cesarza zachodniorzymskiego, w którym unormowana została
ochrona zabytków rzymskich zapobiegając przed ich rozbiórką na materiał
budowlany.
7 Na przykład na mocy wydanej przez ostatniego papieża renesansu, Pawła
III bulli o konserwacji zabytków rzymskich.
5
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rowej8. Polskie zabytki stanowiły obiekt agresji i działań niszczycielskich
ze strony zaborców ze względu na narodowe wartości, których były
nośnikiem. Jednocześnie to właśnie zachowane dobra kulturowe nie
pozwalały Polakom zatracić poczucia tożsamości narodowej nawet w
trudnych czasach.
W drugiej połowie XIX wieku na terenach Wielkopolski i Pomorza
ze środków zamożnych Polaków rozpoczęto restaurowanie pojedynczych zabytkowych budowli, aby uchronić je przed zatarciem polskości9. Ochrona zabytków w Królestwie Polskim była możliwa dzięki uporowi i determinacji polskich działaczy oraz inwentaryzatorów, którzy
mimo wielu przeszkód ze strony caratu opisywali i dokumentowali zabytki poszczególnych guberni10 oraz prowadzili prace restauratorskie
przy zabytkach.
Pierwsze lata XX wieku, oprócz silnych dążeń niepodległościowych, zaznaczyły się także w postrzeganiu zabytków nie tylko jako
dziedzictwa przeszłości, ale przede wszystkim jako symbolu patriotyzmu, wyzwalającego poczucie tożsamości narodowej i ofiarności całego
społeczeństwa. Nie do przecenienia była działalność ówczesnych towarzystw nauk, zwłaszcza warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, krakowskiego Towarzystwa Miłośników Zabytków
oraz lwowskiego Towarzystwa Miłośników Przeszłości, których celem
było wzmacnianie patriotyzmu przez troskę o polskie zabytki i kulturę.
Za pierwszy polski akt prawodawczy, mający za zadanie ochronę
narodowego dziedzictwa kultury, należy uznać Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 31 października 1918 roku o opiece nad
zabytkami sztuki i kultury11. Był to doniosły moment w historii Polski,
gdy dwa tygodnie przed odzyskaniem niepodległości, funkcjonujący od
zaledwie roku najwyższy organ odradzającego się państwa polskiego12,
wydał dekret w celu ochrony narodowej kultury i sztuki oraz materialnego dziedzictwa. W tak trudnych i burzliwych warunkach politycz8 J. Pruszyński, Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo, Warszawa 1989, s. 54.
9 B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, Warszawa 2005, s. 14.
10 D. Ziarkowski, Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony
dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX w. [w:] Sztuka Europy
Wschodniej, t. 1, Polska –Rosja: Sztuka i Historia, Warszawa-Toruń 2013, s. 203.
11 Dz. P.P.P Nr 16, poz. 36.
12 Rada Regencyjna to organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego. Powołana została reskryptami niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych. Sprawowała urząd od 27 października 1917 r. do 14 listopada 1918 r.
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nych Rada Regencyjna dostrzegła pilną potrzebę objęcia ochroną prawną kulturowego dorobku Narodu Polskiego. Dekret stanowił więc podkreślenie wybitnego znaczenia zabytków jako spoiwa podtrzymującego
tożsamość narodową Polaków w trudnych czasach zaborów, a także
dostrzeżenie zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego wynikających z
jego niszczenia i zubożenia13. W Dekrecie Rady Regencyjnej zawarte
zostały rozwiązania, które po dziś dzień uważane są za nowoczesne i z
niewielkimi modyfikacjami zostały zawarte w obowiązującej aktualnie
ustawie o ochronie zabytków14.
W kolejnych latach, a więc w czasie trwania obu wojen światowych, ochrona dóbr kultury materialnej była kontynuowana, ale nie
była wystarczająca. Ze względu na skalę zniszczeń wojennych i lata
okupacji Polska utraciła wiele cennych zabytków. Trzecia Rzesza dokonywała selekcji polskich zabytków na cenne ruchome, które były wywożone do niemieckich zbiorów, oraz na nieruchomości i zabytki ruchome,
które celowo niszczono. Swoje działania opierali na hitlerowskim programie opisanym w Mein Kampf: „Zabierzcie narodowi jego zabytki, a w
ciągu jednego pokolenia przestanie być narodem”.
Uchronienie wielu zabytków przed zniszczeniami wojennymi
możliwe było dzięki ogromnemu zaangażowaniu Polskiego Państwa
Podziemnego w różne formy działań konspiracyjnych i ochronnych15.
K. Zeidler, M. Marcinkowska, Wstęp [w:] Dekret Rady Regencyjnej z 1918 r. o
opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem, czyli eseje o prawie ochrony dziedzictwa kultury, red. K. Zeidler, Gdańsk 2017, s. 9-10.
14 Dekret wprowadził prawne instrumenty i formy ochrony, m. in. wywłaszczenie lub ograniczenie użytkowania zabytku, jeśli zajdzie niebezpieczeństwo
zniszczenia lub uszkodzenia zabytku, zakaz wywozu za granicę zabytków ruchomych (art. 26), obowiązek udostępniania zabytku do prac badawczych zabytku i stanu jego zachowania (art. 6 i art. 8), konieczność uzyskania zgody
konserwatora zabytków na wyburzenie zabytkowej nieruchomości (art. 13),
konieczność uzgadniania z konserwatorem zabytków wszelkich planowanych
robót przy zabytku (art. 14, art. 20, art. 21). Ponadto Dekret zobowiązał właścicieli zabytków do czynnej opieki i zabezpieczania zabytku przez zniszczeniem
(art. 15), a także zobowiązał rząd do pomocy właścicielowi zabytku przy jego
utrzymaniu, gdy zaistnieją wyjątkowe okoliczności (art. 16). W Dekrecie uregulowano postępowanie przy wywłaszczaniu zabytków, kwestie wypłaty odszkodowania na skutek wywłaszczenia oraz wskazano sankcje za wykroczenia
popełnione przeciwko przepisom Dekretu.
15 W Polskim Państwie Podziemnym funkcjonowało kilkanaście struktur, które
skupiały swoją działalność wokół ochrony dziedzictwa kulturowego. Działania
13
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Ochrona ta z pewnością nie była wystarczająca, była jednak nie do przecenienia16. Dzięki konspiracyjnym działaniom Polskiego Państwa Podziemnego zachowany został znaczący zasób polskich zabytków, który
następnie stanowił bazę odbudowy polskich miast i kultury narodowej.
2. Konstytucyjny nakaz strzeżenia dziedzictwa narodowego
Zagadnienia związane bezpośrednio z ochroną dóbr kultury zostały uregulowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 roku17. Konstytucja jako ustawa zasadnicza stanowi fundament i określa podstawowe zasady prawnej ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, jednocześnie wskazując wiążący dla władz publicznych kierunek ich działania18. W jej preambule ustrojodawca wskazuje na wartości chrześcijańskie jako podstawę tworzącą dziedzictwo
narodowe, a także zobowiązuje „by przekazać przyszłym pokoleniom
wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku”.
W odnoszącym się bezpośrednio do ochrony dóbr kultury art. 5
Konstytucja RP stanowi, że „Rzeczpospolita Polska (…) strzeże dziedzictwa narodowego” oraz w art. 6 – „stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości
narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”. Ponadto, art. 6 ust 1 Konstytucji nakłada na władze publiczne obowiązek upowszechniania i zapewnienia równego dostępu do dóbr kultury. Konstytucja zapewnia
także udzielanie pomocy Polakom przebywającym na emigracji w zachowaniu ich związku z narodowym dziedzictwem kulturalnym (art. 6
ust. 2) oraz zapewnia każdemu obywatelowi wolność korzystania z
dóbr kultury (art. 73).
Troska o zachowanie dziedzictwa kulturowego narodu została
wymieniona w Konstytucji jako jedna z sześciu najwyższych wartości,
których ochrona należy do podstawowych obowiązków państwa. W
wyroku z dnia 8 października 2007 roku19 Trybunał Konstytucyjny zwachroniące dobra kultury podejmowali m. in.: Delegatura Rządu RP na Kraj, Departament Oświaty i Kultury wraz z podległym mu Działem Kultury i Sztuki, Departament Likwidacji Skutków Wojny, Muzeum Narodowe w Warszawie.
16 Por. P. Majewski, Nasze było dla nas bezcenne… Ochrona dóbr kultury w działalności Polskiego Państwa Podziemnego 1939-1945, „Muzealnictwo” 2017, z. 58, s. 15.
17 Dz. U. z 1997 r. Nr 79, poz. 483 ze zm.
18 L. Garlicki, Artykuł 73, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
t. 3, red. L. Garlicki, Warszawa 2003, s. 9.
19 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2007 r. K 20/07,
OTK-A 2007, nr 9, poz. 102.
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żył poprawność rozumienia pojęcia „strzeże” jako używanie środków
prawnych w postaci zakazów i nakazów wobec właścicieli zabytków i
innych podmiotów, czy również jako nakaz i obowiązek nałożony na
państwo używania środków, które mają zapewnić zachowanie dziedzictwa narodowego. Trybunał uznał, że pojęcie „strzeże” rozumiane jest
przez ustawodawcę konstytucyjnego w sensie szerokim, nakładając
wymienione wyżej obowiązki na państwo oraz inne podmioty20.
Chociaż konstytucjonalizacja zasady strzeżenia dziedzictwa kultury jest jednoznacznie ważna i potrzebna, to jednak jej praktyczne stosowanie może budzić wiele wątpliwości. Zgodzić się należy ze stanowiskiem, że ujęcie strzeżenia dziedzictwa jako jednej z zasad ustroju państwa polskiego wskazuje ustawodawcy zwykłemu kierunek prac legislacyjnych mających na celu ich realizację, która polega na określeniu
obowiązków organów państwowych i samorządowych w zakresie
kształtowania prawa odnoszącego się do szeroko rozumianej ochrony
dóbr kultury21. Należy podkreślić, że Konstytucja w art. 6 stanowi zasadę naczelną, przez co jej zastosowanie możliwe jest wyłącznie w toku
abstrakcyjnej kontroli zgodności prawa z Konstytucją. Z tego względu
jednostki nie mogą na podstawie wspomnianej regulacji domagać się
podejmowania działań nakierowanych na stwarzanie warunków do
upowszechniania dóbr kultury22.
Doktrynalna interpretacja określenia „strzeże” jednomyślnie
przyjmuje stanowisko, że w zakresie realizacji ochrony dziedzictwa kulturowego państwo dysponuje różnorakim instrumentarium. Strzeżenie
dziedzictwa przez państwo musi jednak uwzględniać pozostałe regulacje prawne, a w szczególności prawo właścicieli do swobodnego dysponowania własnością oraz związaną z nim zasadę proporcjonalności23. To
właśnie zasada proporcjonalności nakłada na prawodawcę obowiązek
każdorazowego zbadania, czy w konkretnym stanie faktycznym istnieje
rzeczywista potrzeba dokonania ingerencji w konstytucyjnie gwaranto-

M. Paszkowski, Ochrona prawna i opieka nad nieruchomymi zabytkami sakralnymi Kościoła Katolickiego w Polsce, Olsztyn 2018, s. 50.
21 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, red. A. Michalak, A. Ginter, Warszawa 2016, s. 20.
22 Por. A. Frankiewicz, Konstytucyjna regulacja dostępu do dóbr kultury i wolności
korzystania z dóbr kultury, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, 2013, nr 3, s. 59.
23 Wynikającą z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
20
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wane obywatelom prawa i wolności, jednocześnie wymuszając stosowanie skutecznych, ale i niezbędnych środków prawnych24.
Ochrona dóbr kultury narodowej to zadanie przede wszystkim
ciążące na administracji publicznej. W tym celu właściwe jej organy zobowiązane są do podejmowania działań zapewniających warunki prawne, finansowe i organizacyjne zachowanie zabytków, a także prowadzenie praz konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach, zapobieganie niewłaściwemu korzystaniu z tych dóbr, przeprowadzanie kontroli stanu zachowania i ich przeznaczenia. W ochronie dziedzictwa narodowego partycypują wszyscy obywatele, dlatego konieczna jest ciągła
edukacja społeczeństwa o znaczeniu zabytków w budowaniu tożsamości narodowej oraz uświadamianie, że zniszczony zabytek to ogromna
nieodnawialna strata dla zasobu dziedzictwa kulturowego.
3. Prawna ochrona zasobu dziedzictwa narodowego
Każdy element dziedzictwa narodowego można przypisać do jednej z trzech obszernych kategorii, czyli do dziedzictwa materialnego,
dziedzictwa niematerialnego lub dziedzictwa naturalnego. Dziedzictwo
materialne tworzone jest przez wszelkie materialne przejawy kulturowej
twórczości człowieka, a więc obiekty istotne dla archeologii, architektury, sztuki, nauki i techniki. W dziedzictwie materialnym zawierają się
wszystkie kategorie zabytków, wyszczególnione w ustawie o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami25. Niematerialne dziedzictwo to dobra
o niefizycznych aspektach kultury narodu, zarówno podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów prawa autorskiego, jak na przykład utwory muzyczne i teatralne, ale również tradycja, obyczaje, praktyki, język, gwara26.
Z uwagi na bardzo szeroki zakres dóbr wchodzących w skład
dziedzictwa kulturowego konieczne jest tworzenie regulacji prawnych
zapewniających adekwatną ochronę dla każdej z różnorodnych kategorii tych dóbr. Obejmowanie dziedzictwa prawną ochroną wymaga wnikliwej analizy funkcjonowania obecnego systemu ochrony i nieustannego modyfikowania go w obszarach, gdzie aktualne regulacje nie sprawdzają się w praktyce lub stają się przestarzałe w związku ze zmieniającymi się warunkami, polityką, czy postępem technologicznym.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, op. cit., s. 21.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.).
26 Por. K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s. 29.
24
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Najłatwiej zapewnić prawną ochronę materialnemu dziedzictwu
narodowemu. Ochrona dziedzictwa niematerialnego jest znacznie bardziej problematyczna i złożona. Jednak to właśnie niematerialne dziedzictwo narodowe jest bardziej istotne w procesie kształtowania tożsamości każdej grupy społecznej, a jego przetrwanie warunkuje utrzymanie indywidualności kulturowej narodu wśród postępującej globalizacji
życia społecznego.
Dziedzictwo niematerialne stanowi wciąż żywy przejaw kultury
narodowej odziedziczonej po przodkach. Tworzone jest przez tradycje i
przekazy ustne, takie jak: bajki, przysłowia ludowe, pieśni i oracje, opowiadane historie, przemowy, zawołania pasterskie i handlowe, itp.
Dziedzictwem niematerialnym są także szeroko rozumiane praktyki
społeczne i kulturowe, czyli: zwyczaje, rytuały i obrzędy doroczne, sytuacyjne i rodzinne, praktyki związane z chrzcinami, weselami, pogrzebami, odpustami i pielgrzymkami, tradycyjne gry i zabawy, sposoby
świętowania uroczystości, składanie życzeń okolicznościowych, oraz
praktyki służące nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. Ponadto
dziedzictwo niematerialne tworzą: wiedza i umiejętności związane z
rzemiosłem tradycyjnym, tradycyjne sposoby leczenia, sztuki widowiskowe i tradycje muzyczne, organizowane dorocznie widowiska religijne. Niematerialnym dziedzictwem kultury polskiej są także: godło, barwy narodowe oraz hymn Rzeczypospolitej Polskiej, chronione przepisem zawartym w art. 28 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W najprostszym ujęciu za niematerialne dziedzictwo narodowe należy więc
uważać wszystkie przekazane przez poprzednie pokolenia przejawy
tego, co tworzy tożsamość narodową i wzmacnia poczucie przynależności do społeczności narodowej.
Ogromna wartość niematerialnego dziedzictwa kulturowego poszczególnych narodów została dostrzeżona przez UNESCO27. Podczas 32
sesji Zgromadzenia Ogólnego UNESCO dnia 17 października 2003 roku
głosami 120 państw uchwalona została Konwencja w sprawie ochrony
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Konwencja weszła w życie dnia
20 kwietnia 2006 roku po ratyfikacji przez 30 państw, co stanowi wyraz
olbrzymiego zainteresowania krajów całego świata kwestią ochrony niema27 Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki Kultury, zwana UNESCO, to organizacja wyspecjalizowana
ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla
praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.
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terialnego dziedzictwa kulturowego, a także dowodzi potrzebę podejmowania międzynarodowych działań w tym kierunku.
Głównymi celami Konwencji są: ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, zapewnienie poszanowania temu dziedzictwu,
wzrost świadomości jego znaczenia oraz zapewnienie współpracy na
międzynarodowym poziomie w zakresie ochrony żywego dziedzictwa.
Na poziomie poszczególnych państw Konwencja zobowiązuje je do podejmowania niezbędnych środków w celu zapewnienia ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego znajdującego się na terytorium kraju28 oraz określenia i zdefiniowania różnych elementów niematerialnego
dziedzictwa z pomocą właściwych organizacji pozarządowych, wspólnot i grup29.
Konwencja o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego
została ratyfikowana przez Polskę w 2011 roku. Od tego czasu Polska
jako Państwo-Strona ma obowiązek prowadzenia inwentaryzacji przejawów takiego dziedzictwa znajdujących się na terenie kraju poprzez
prowadzenie Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego30.
Realizacja zadań wynikających z zapisów Konwencji decyzją Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lutego 2010 roku została
powierzona Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa. Zakres tych zadań
w szczególności obejmuje: prowadzenie działań promujących Konwencję oraz prowadzenie szkoleń z jej realizacji; przygotowanie procedur do
prowadzenia Krajowego rejestru niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz procedur do zgłaszania propozycji do umieszczania na Reprezentatywnej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego; a także
gromadzenie informacji na temat tradycji narodowych oraz inicjowanie
działań i programów mających na celu ochronę tych tradycji.
Niematerialne dziedzictwo narodowe szeroko chronione jest także
prawem krajowym. Na gruncie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
Art. 11 pkt a) Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego.
29 Art. 11 pkt b) Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa
kulturowego.
30 Taka Lista ma charakter informacyjny oraz dokumentujący żywe niematerialne dziedzictwo narodowe. Obecnie na Listę wpisane są m.in.: szopkarstwo
krakowskie, pochód Lajkonika, procesja Bożego Ciała w Łowiczu, gwara warmińska, bartnictwo, tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej, polskie tańce
narodowe, uroczystości ku czci Św. Rocha z błogosławieństwem zwierząt, barbórka górników na Górnym Śląsku, zwyczaj wodzenia niedźwiedzia na Śląsku
Opolskim, sokolnictwo.
28
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ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pośrednio przedmiotem
ochrony są także utwory w rozumieniu prawa autorskiego, a więc twórcze przejawy myśli ludzkiej utrwalone na materialnym nośniku31. Dobra
narodowe z zakresu własności intelektualnej chronione są prawami autorskimi na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych32. Z kolei zabytki niematerialne w
postaci nazw geograficznych, historycznych i tradycyjnych podlegają
bezpośrednio wpisowi do rejestru zabytków na zasadach przewidzianych dla zabytków niematerialnych w tym zakresie33.
Bezsprzecznie dziedzictwo narodowe, nawet to znajdujące się w
prywatnym posiadaniu, tworzy wspólną własność społeczeństwa z
uwagi na wartości, których jest nośnikiem i do których w równym stopniu ma możliwość dostępu całe społeczeństwo jako konstytucyjnie gwarantowane prawo. Państwo ma obowiązek podejmować działania zapobiegające jego niszczeniu, przeciwdziałać zagrożeniem oraz wywiezieniu poza granice kraju, a działania te muszą być podejmowane niezależnie od prawa do swobodnego dysponowania własnością. Konieczność ingerencji państwa w dobro będące własnością prywatną to niezbędne działanie w ochronie interesu publicznego. Dziedzictwo narodowe nie należy tylko do ich notarialnych właścicieli, do grupy badaczy
i historyków sztuki czy do konserwatorów zabytków, a jest własnością
wspólną całego narodu w najszerszym rozumieniu tego wyrażenia.
Punktem wyjścia dla konieczności otoczenia dziedzictwa kulturowego prawną ochroną jest realna groźba jego bezpowrotnej straty.
Istnieje szereg sytuacji powodujących utratę części składowych dziedzictwa, najczęstsze to: degradacja postępująca wraz z upływem czasu i
destrukcyjnym oddziaływaniem czynników środowiska, wszelkie przestępstwa popełniane względem dóbr kultury, niewłaściwa opieka sprawowana nad dobrem przez właściciela lub zupełny brak takiej opieki.
Najogólniej ujmując, dziedzictwo kulturowe zagrożone jest ze strony
celowej działalności człowieka, w wyniku działań niecelowych oraz na
skutek żywiołów. Destrukcyjnymi działaniami niecelowymi mogą być
zarówno niewłaściwie prowadzone prace restauratorskie bez świadomości niszczenia pierwotnej substancji tego dobra, ale również nieceloM. Drela, Własność zabytków, Warszawa 2006, s. 48.
Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.
33 K. Stanik-Filipowska, Administracyjno-prawne postawy ochrony zabytków
niematerialnych w prawie polskim (zagadnienia podstawowe), „Humanum”, 2008, nr
1, s. 179.
31
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wa działalność destrukcyjna może przejawiać się w braku podejmowania jakiejkolwiek działalności, w pozostawieniu dobra bez opieki, bez
zabezpieczenia przed możliwymi do przewidzenia skutkami oddziaływania czynników atmosferycznych.
Przetrwanie dziedzictwa kulturowego zagrożone jest także ze
strony czynników zewnętrznych, na które człowiek nie ma wpływu. Są
to wszelkie klęski żywiołowe, czyli pożary, powodzie, huragany oraz
trzęsienia ziemi, niszczące dobra zgubnymi skutkami działania sił przyrody. Jednak niektóre klęski mogą także być spowodowane nieumyślnym lub celowym działaniem człowieka. W historii ochrony dziedzictwa kulturowego znane są przypadki celowych podpaleń, w wyniku
których bezpowrotnie utracona została zwłaszcza część drewnianych
obiektów zabytkowych.
Charakteryzując zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego należy
dokonać rozróżnienia trzech pojęć: zniszczenie, uszkodzenie oraz zużycie. Zniszczenie to proces nieodwracalny, bezpowrotnie zubażający zasób dziedzictwa kulturowego, z kolei uszkodzonemu dobru możliwe
jest przywrócenie stanu poprzedniego poprzez działania konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane. Zużycie materialnych dóbr
kultury jest procesem nieuniknionym , stanowi konsekwencję istnienia
dobra i działającego na nie upływu czasu, jednak zadaniem ochrony
dziedzictwa kulturowego jest podejmowanych działań ochronnych
spowalniających proces zużycia w maksymalnym możliwym stopniu,
przy wykorzystaniu wszelkiej dostępnej wiedzy naukowej oraz technologii ochronnych.
Najczęstszymi przestępstwami wobec dóbr kultury bywają kradzieże, kradzieże z włamaniami, paserstwo, fałszerstwa, przywłaszczenia, niszczenie i uszkadzanie, a także nielegalny wywóz za granicę. W
celu zapobieżenia tego typu przestępstwom Policja współpracuje w wieloma organami i instytucjami ochrony zabytków, m. in. z Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, służbą
celną i strażą graniczną, wojewódzkimi urzędami ochrony zabytków.
Ochrona zabytków, sprecyzowana w art. 4 ustawy o ochronie zabytków, należy do kompetencji organów administracji publicznej, a cel
tych działań w uproszczeniu odnosi się do sfery organizacyjnoplanistycznej oraz sfery prewencyjno-zapobiegawczej. Główne zadania
administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony zabytków
polegają na przewidywaniu potrzeb ochrony zabytków w planowaniu
środowiskowo-przestrzennym; wprowadzaniu odpowiednich rozwią-
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zań prawnych, finansowych i organizacyjnych dla realizacji tej ochrony
oraz zapobieganiu wszelkim zjawiskom mogącym powodować zniszczenie lub utratę zabytków .
W świetle ustawy o ochronie zabytków odpowiedzialność za
sprawowanie opieki spoczywa na właścicielu lub posiadaczu zabytku i
powstaje ona z chwilą wpisu do rejestru zabytków. W orzecznictwie
można odnaleźć liczne rozstrzygnięcia i stwierdzenia, że ustawowe nałożenie na właściciela lub posiadacza obiektu zabytkowego szeregu
obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki ma na celu zapobieganie zniszczeniu lub utracie zabytku. Wynikiem opieki ma być takie
zabezpieczenie zabytkowego przedmiotu, aby możliwe było jak najdłuższe utrzymanie go w jak najlepszym stanie, co jest niezwykle istotne
z uwagi na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, których nośnikiem jest zabytek, a także ze względu na prawo ogółu do korzystania z
dóbr kultury narodowej.
Podsumowanie
Współcześnie wyrażanie patriotyzmu, czyli miłości do ojczyzny,
nie stawia człowieka przed decyzją o poświęceniu życia w walce o jej
wolność. Błędne byłoby jednak założenie, że tylko poprzez dar składany
z własnego życia można w pełni okazać swoje oddanie sprawom ojczyzny. Obecne czasy wymagają od ludzi innych postaw patriotycznych,
adekwatnych do nowych potrzeb wyrażania troski o dobro ojczyzny.
Patriotyzm to dziś także okazywanie szacunku i wierności dla wielkiego
zasobu dziedzictwa kultury ojczystej. Jednak nie można poprzestać na
samym szanowaniu dorobku kulturowego poprzednich pokoleń. Dziedziczenie wymaga nie tylko przyjęcia otrzymanych dóbr, ale także nakłada konieczność troski i zapewnienia ochrony otrzymanemu dziedzictwu, by można je było przekazać przyszłym pokoleniom w niepogorszonym stanie.
Postawa patriotyczna w praktyce oznacza podejmowanie wysiłku
i woli zabezpieczania oraz przechowywania dóbr kultury narodowej.
Jest to zatem postawa, w wyniku której podejmowane są konkretne
działania zmierzające do zachowania i kultywowania wielorakich wartości tkwiących w dziedzictwie narodowym oraz rzeczywistej ich
ochrony. Kultura narodowa jest bowiem nośnikiem i odbiciem tych war-
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tości, które jako podmiot pozostawiły po sobie poprzednie pokolenia
Polaków34.
Oczywistym jest, że patriotyzm powinien przejawiać się w afirmacji kultury ojczyźnianej, uznawanej za podstawową wartość wspólnoty
oraz za istotny czynnik budujący treść pojęcia ojczyzny35. W tym celu
należy podejmować realny wysiłek zmierzający do zabezpieczenia,
ochrony, ratowania oraz pielęgnowania własnej tradycji kulturowej36,
należy umiejętnie korzystać z wartości rodzimego dziedzictwa kulturowego oraz angażować się w rozwój zastanego dziedzictwa, by do
odziedziczonego zasobu dóbr kultury dołożyć kolejnemu pokoleniu
współcześnie wypracowane dziedzictwo.
Zgodzić się należy ze stwierdzeniem, że w trosce o dziedzictwo
narodowe nie chodzi tylko o pielęgnowanie tradycji, „lecz by ją rodzić
niejako na nowo”37. Zasób dziedzictwa wypracowanego przez poprzednie pokolenia Polaków zawiera elementy wciąż aktualne i pozwalające
na czerpanie nauki z ich doświadczeń oraz wyciąganie wniosków z historii narodu. Należy przy tym pamiętać, że obecne pokolenie winne jest
ojczyźnie oraz przeszłym i przyszłym pokoleniom prawdziwą troskę o
otrzymane dziedzictwo narodowe oraz mądre dołożenie swojego wkładu w całokształt wielowiekowego dziedzictwa Narodu Polskiego.
Streszczenie:
Każdy naród posiada własne dziedzictwo kulturowe, w skład którego wchodzą dobra będące wytworami nauki i kultury, zarówno te
materialne (zabytki), jak i niematerialne (tradycje, przekonania, utwory
muzyczne, tańce itp.). Przez kulturę człowiek wyraża siebie i swoją historię, to kultura jest czynnikiem narodowotwórczym, spoiwem łączącym wspólnotę ludzi tworzących naród.
Naród tworzy się w długim procesie dziejowym, dlatego tak ważne jest chronienie własnej tożsamości dziejowej i kulturowej przed
wpływami globalizacji i zatarcia przeszłości. Na straży polskiego dziedzictwa narodowego stoi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która
zarówno w preambule, jak i w art. 5 i 6 wprost wskazuje na obowiązek
H. Skorowski, Patriotyzm wyzwaniem współczesności, „Niepodległość i Pamięć”, 2015, nr 22/1, s. 33.
35 Tamże.
36 H. Skorowski, Antropologiczno-etniczne aspekty regionalizmu, Warszawa
1990, s. 142-143.
37 S. Pestka, Kaszubskie korzenie i słupski tygiel, „Pomerania. Miesięcznik społeczno-kulturalny”, 1988, nr 7-8, s. 3.
34
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strzeżenia tego dziedzictwa, jako źródła tożsamości narodowej Polaków.
Strzeżenie dziedzictwa narodowego ma jednak znacznie głębszy wymiar, niż tylko zadośćuczynienie przepisowi zawartemu w ustawie zasadniczej. Nade wszystko w trosce oraz ochronie materialnego i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń Polaków przejawia się umiłowanie do ojczyzny, jej historii i kultury, a więc przejawia się współczesny patriotyzm.
Słowa kluczowe: współczesny patriotyzm, dziedzictwo kulturowe, ochrona zabytków, strzeżenie dziedzictwa kulturowego.
Summary:
Duty to guard national heritage as a manifestation of patriotism
Each nation Has its own cultural heritage, which includes the good
of science and culture, both material (monuments) and intangible ones
(traditions, beliefs, musical works, dances, etc.). Through culture, manexpresses himself and his own history, this culture is a national factor, a
binder that unites the community of people forming a nation.
The nation is formed in a long history process, which is why it isso
important to protectone's historical and cultural identity from the influences of globalisation and the blurring of the past. The Constitution of
the Republic of Poland stands up for Polish national heritage, which is
both in the preamble and in Art. 5 and 6 expressly indicates the obligation to guard this heritage as a source of national identity of Poles. However, the conservation of national heritagehas a much deeper dimension thanjustreparation suffice with the provision contained in the Basic
Law. Aboveall, in the interests and protection of the material and intangible achi evements of previous generations of Poles, love for the homeland, its history and culture manifest sitself, and tere for econtemporary
patriotism manifest sit self.
Keywords: modern patriotism, cultural heritage, protection of
monuments, preservation of cultural heritage.
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Diana Niebieszczańska

Patriotyzm ekonomiczny w warunkach globalizacji konsumpcji
Wstęp
Globalizacja jest jednym z wyzwań XXI wieku. We współczesnych
czasach jest ona jednym z czynników kształtujących zachowana konsumentów. Patriotyzm jest to postawa szacunku, umiłowania i oddania
własnej ojczyźnie. Na przestrzeni czasu bardzo zmieniło się znaczenie
tego słowa, a formą nowoczesnego patriotyzmu jest patriotyzm ekonomiczny, który dzieli się na patriotyzm konsumencki oraz gospodarczy.
Artykuł ma na celu pokazanie znaczenia patriotyzmu ekonomicznego w warunkach globalizacji konsumpcji. Dokładnie przedstawia istotę patriotyzmu, opisuje zachowania konsumenta w dobie globalizacji
oraz znaczenie patriotyzmu ekonomicznego. Na zakończenie artykuł
pokazuje wnioski z badań dotyczących patriotyzmu konsumenckiego
wśród Polaków.
1. Istota patriotyzmu
Patriotyzm to „w znaczeniu ogólnym wszelkie umiłowanie ojczyzny jako miejsca swojego pochodzenia lub zamieszkania”1. To kierowanie się w swoim działaniu dobrem ojczystego kraju oraz gotowością do
poświęcenia się dla niego. Pojęcie to wywodzi się z łacińskiego słowa
„patria” – ojczyna. Termin ten odnosi się do dwóch rzeczywistości: pater (ojciec) oraz terra (ziemia), co oznacza ziemia ojców. Ojczyzna to
dom ojcowski, ziemia ojcowska i ziemia - matka2. Ojczyna to „kraj, w
którym się ktoś urodził, którego jest obywatelem lub z którym jest związany więzią narodową”3. Według Jana Pawła II „wyraz „ojczyzna” łączy
się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo
co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po
ojcach. (...) Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to
Patriotyzm, Encyklopedia PWN [online]
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/patriotyzm;3955049.html [dostęp: kwiecień 2020].
2 P. Przesmycki, Patriotyzm w nauczaniu kościoła katolickiego [w:] Annales.
Etyka w życiu gospodarczym, Łódź 2008, vol. 11, nr 2, s. 197.
3 Ojczyna, Encyklopedia PWN [online]
https://sjp.pwn.pl/sjp/ojczyzna;2494549.html [dostęp: kwiecień 2020].
1
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wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi,
terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu. w obrębie pojęcia „ojczyzna” zawiera się jakieś głębokie sprzężenie pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co
materialne, pomiędzy kulturą, a ziemią”4. Dla Polaków to właśnie Polska jest Ojczyną5.
Kościół wskazuje sześć elementów pojęcia „ojczyny”. Pierwszym
wyznacznikiem rzeczywistości ojczyzny jest byt społeczny, który dotyczy społeczności narodowej solidarnej pochodzeniem, mową i kulturą.
Drugi element to kultura narodowa czyli całe dziedzictwo, które było i
cały czas jest tworzone przez wspólnotę narodową. Trzecim elementem
są dzieje ojczyzny, a czwartym jest religijność. Piąty wyznacznik ojczyzny to etos – sposób zachowania się w tym środowisku. Ostatnim szóstym elementem jest terytorium (ziemia ojczysta), który wyróżnia ojczyznę od narodu6. „Ojczyzna to jest wielki „nośnik” wartości zarówno dla
osoby jak i dla wspólnoty narodowej. Patriotyzm jako miłość ojczyzny
oznacza zatem postawę miłości i szacunku wobec wszystkich wskazanych wyżej obiektywnych elementów konstytuujących ojczyznę”7. W
każdym społeczeństwie patriotyzm jest wartością. To część kultury danego narodu8.
„Miłość Ojczyzny to nie tylko duma narodowa z tradycji, zwyczajów, gotowość do ofiary, a nawet oddania życia, ale także duma z państwa czy dbanie o rozwój społeczno-gospodarczy”9. W dawnych czasach
patriotyzm przejawiał się w dziedzinie politycznej i militarnej, a współcześnie coraz częściej odnoszony jest on do działalności gospodarczej i
pracy. Na przestrzeni czasu bardzo zmieniło się jego znaczenie. Z patriotyzmu dawnego, ideologicznego na patriotyzm realny, dostosowany
do naszych czasów10. Współcześnie patriotyzm oznacza „dążenie do
ekonomicznej potęgi ojczyzny, budowanie gospodarki opartej na wieJan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków
2005,s. 66, 67.
5 J. Tischner, Polska jest Ojczyzną. W kręgu filozofii pracy, Éditions du Dialogue,
Paris 1985, s.88.
6 P. Przesmycki, Patriotyzm w nauczaniu..., s. 199-200.
7 Ibidem, s. 200.
8 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1994, s. 515.
9 K. Kietliński, Praca jako wyraz współczesnego patriotyzmu [w:] Studia Theologica Varsaviensia 46/1, Warszawa 2008, s. 98.
10 Ibidem, s. 106-107.
4
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dzy i technologii przy zachowaniu wysokich standardów moralnych.
Chodzi o zbudowanie gospodarki otwartej, która nie będzie obawiała
się obcych rynków i zagranicznej konkurencji”11. We współczesnym
świecie formą nowoczesnego patriotyzmu jest przede wszystkim praca,
która wyraża się poprzez dbanie o rozwój społeczno-gospodarczy Ojczyzny i propagowanie wartości12.
2. Konsument w dobie globalizacji konsumpcji
Konsument to „nabywca towarów lub usług albo użytkownik jakichś zasobów lub dóbr”13. „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”14. We współczesnych czasach jednym z czynników kształtujących zachowana konsumentów jest globalizacja. To „proces polegający m.in. na zwiększeniu
obrotów handlu międzynarodowego, nasileniu przepływu kapitału,
ludzi i technologii oraz zacieraniu różnic kulturowych”15. Jest to jedno z
wyzwań XXI wieku. Joseph Stiglitz uważa, że „globalizacja może oznaczać integrację krajów i obywateli świata dzięki obniżeniu kosztów
transportu i komunikacji oraz poprzez zniesienie barier granicznych, co
prowadzi do swobodnego przepływu kapitału, wiedzy i siły roboczej”16.
To proces integrowania się w jeden globalny rynek. Do powstania globalizacji przyczynił się głównie rozwój cywilizacji zachodniej. Na ten
rozwój ogromny wpływ mają czynniki ekonomiczne, techniczne, społeczne oraz polityczne17. Globalizacja dotyczy różnych obszarów, a w
szczególności:
• „finansów;
• rynków i strategii, a głównie konkurencji;
• technologii, badań i rozwoju i wiedzy;
• stylów życia, modeli konsumpcji, a konsekwencji globalizacji
kultury;
Ibidem, s. 107.
Ibidem, s. 107.
13 Konsument, Encyklopedia PWN [online]
https://sjp.pwn.pl/sjp/konsument;2564433 [dostęp: kwiecień 2020].
14 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz.U.2019.0.1145.
15 Globalizacja, Encyklopedia PWN [online]
https://sjp.pwn.pl/sjp/globalizacja;2559335 [dostęp: kwiecień 2020].
16 J. E. Stiglitz, Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004, s. 26.
17 P. Starosta, Społeczne skutki globalizacji, [w:] Globalizacja, red. J. Klich, ISS,
Kraków 2001, s. 42-43.
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• rządzenia i reguł prawnych;
• politycznego ujednolicenia świata”18.
Globalizacja ma ogromny wpływ na funkcjonowanie gospodarki
danego kraju oraz jej społeczeństwa. Powoduje ona brak świadomości
wśród konsumentów przez co zmieniają się ich postawy, potrzeby oraz
preferencje konsumpcyjne19. Nowe możliwości wyborów doprowadziły
do tego, że ludzie zmienili kryteria związane z podejmowaniem decyzji
zakupowych20. Ewolucja globalizacji konsumpcji składa się z czterech
etapów:
• „1 etap – upowszechnienie towarów, a następnie marek;
• 2 etap – upodobnienie się gustów, a w dalszej kolejności preferencji w społeczeństwie;
• 3 etap – realizacja powszechnie akceptowanych w społeczeństwie struktur
• konsumpcji, a w rezultacie upowszechnienie się określonych
wzorców konsumpcyjnych;
• 4 etap – pojawienie się globalnych segmentów konsumentów”21.
Globalizacja konsumpcji jest zjawiskiem składającym się z trzech
obszarów. Pierwszym takim obszarem jest otoczenie rynkowe i warunki
służące zaspokajaniu potrzeb konsumentów, który stanowi infrastrukturę handlowo-usługową, rozbudowę hipermarketów oraz przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Sposoby zaspokajania potrzeb to obszar
drugi czyli upowszechniające się zwyczaje zakupowe, marki, asortyment w poszczególnych segmentów konsumentów. Trzeci obszar to
struktura i hierarchia potrzeb wynikająca z przyjętych norm, wartości
oraz stylów życia22.
18 K. Włodarczyk, Obszary globalizacji konsumpcji w Polsce – wybrane zagadnienia [w:] Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. Szczecin 2013, s. 624.
19 K. Włodarczyk, Globalizacja a patriotyzm gospodarczy polskich konsumentów [w:]
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015, Nr 214, s. 66.
20 K. Włodarczyk, Przejawy globalizacji konsumpcji w życiu codziennym Polaków
– homogenizacja czy heterogenizacja konsumpcji? [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016, Nr 254, s. 266.
21 K. Włodarczyk, Polscy konsumenci wobec globalizacji konsumpcji [w:] Zeszyty
Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szczecin 2015, Nr 111, s. 179.
22 A. Olejniczuk-Merta, Zachowanie młodych konsumentów w Polsce w warunkach globalizacji rynków, [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. V Międzynarodowa Konferencja Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej,
Katowice 1999, s. 272-273.
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3. Znaczenie patriotyzmu ekonomicznego
Patriotyzm ekonomiczny są to różne działania mające na celu
promowanie rodzimych firm, które są podejmowane przez sektor publiczny, sektor firm i konsumentów. Patriotyzm ekonomiczny dzielimy
na patriotyzm konsumencki oraz gospodarczy. W związku z tym „patriotyzm ekonomiczny jest rozumiany jako współpraca instytucji i podmiotów, które mając własne, często rozbieżne interesy, poprzez współdziałanie, osiągają jednak rozległe korzyści, przynosząc je równolegle
całemu krajowi”23. Według innej definicji „patriotyzm ekonomiczny to
podejmowanie świadomych decyzji ekonomicznych z uwzględnieniem
pozytywnego wpływu tych wyborów na wspólnotę, z którą dany podmiot się identyfikuje”24. Współcześnie patriotyzm ten staje się coraz bardziej popularny w świecie. Patriotyzm ekonomiczny powinien być celem polityki gospodarczej państwa.
W przypadku konsumentów wyróżnia się patriotyzm konsumencki, który oznacza to, że we wszystkich swoich zachowaniach rynkowych, a zwłaszcza w trakcie dokonywania wyborów i zakupów towarów oraz usług, powinni oni kierować się wyłącznie korzyściami dla
swojego kraju. Dzięki temu krajowe przedsiębiorstwa mają większe
szanse na rozwój, pozyskiwanie środków na inwestycje, tworzenie nowych miejsc pracy, a także zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu państwa. Konsumenci wybierając rodzime produkty i usługi
wspierają gospodarkę swojego kraju.
Przedsiębiorców dotyczy patriotyzm gospodarczy czyli podejmowanie wszelkich działań przez sektor publiczny lub przedsiębiorców w
celu zmobilizowania konsumentów oraz zwiększenia synergii pomiędzy
krajowymi podmiotami gospodarczymi25. Do takich działań należą między innymi: „tworzenie podstaw do rozwoju rodzimych przedsiębiorstw czy ich promocja poza granicami kraju, a także kreowanie wa-

23 Na czym polega patriotyzm? [online]
https://wgospodarce.pl/informacje/78946-na-czym-polega-patriotyzm [dostęp: kwiecień 2020].
24 Patriotyzm ekonomiczny: czy to ma sens? [online]
https://wspieramrozwoj.pl/artykul/82/patriotyzm-ekonomiczny-czy-ma-sens
[dostęp: kwiecień 2020].
25 Na czym polega patriotyzm? [online]
https://wgospodarce.pl/informacje/78946-na-czym-polega-patriotyzm [dostęp: kwiecień 2020].
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runków do współpracy między rodzimymi kooperantami bądź też płacenie przez przedsiębiorców podatków we własnym kraju”26.
Elementem rozwoju gospodarki jest kapitał . Według Encyklopedii
PWN to:
• „środki trwałe oraz aktywa finansowe zainwestowane w produkcję i mające przynosić dochód,
• majątek w gotówce lub papierach wartościowych,
• grupa osób dysponująca takim majątkiem,
• dorobek intelektualny lub artystyczny jakiejś osoby lub grupy, z
którego będzie ona mogła korzystać w przyszłość”27.
Od instytucji, przedsiębiorstw oraz konsumentów zależy jaka
część kapitału pozostanie w Polsce lub trafi zagranicę. Jeżeli produkty
będą wytwarzane przez rodzime przedsiębiorstwa i kupowane przez
Polaków to pieniądze pozostaną w kraju. Jest to postawa patriotyczna,
ponieważ przyczyni się to do ekspansji na rynku krajowym28. Ekspansja
to „rozprzestrzenianie się na jakimś obszarze”29. „Z punktu widzenia
rozwoju i wzrostu gospodarczego kraju bardzo ważne jest popieranie
rodzimych firm. Wynika to z takich powodów jak: pozostawanie kapitału w kraju, utrzymanie dotychczasowych, a także tworzenie nowych
miejsc pracy, zatrzymanie wpływów podatkowych w kraju czy też
ograniczanie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego”30. Inwestując w rodzime produkty, zwiększamy na nie zapotrzebowanie.
Występują również przeciwności patriotyzmu ekonomicznego czyli
działania przeciwko zasadom wolnego rynku. Konsument jeśli ma wybór
między bardzo dobrym, ale zagranicznym produktem, a tylko dobrym lub
przeciętnym i jednocześnie droższym wyrobem pochodzenia polskiego to
musi stanąć pomiędzy trudnym wyborem. Musi wybrać czy lepiej wesprzeć polskiego producenta czy zadbać o własne potrzeby i domowy budżet. Z jednej strony możne przyczynić się i wspomóc krajową gospodarkę.
Z drugiej jednak - kupując produkt gorszy, tak naprawdę dać sygnał, że
Ibidem.
Kapitał, Encyklopedia PWN [online]
https://sjp.pwn.pl/sjp/kapital;2562821.html [dostęp: kwiecień 2020].
28 Na czym polega patriotyzm? [online]
https://wgospodarce.pl/informacje/78946-na-czym-polega-patriotyzm [dostęp: kwiecień 2020].
29 Ekspansja, Encyklopedia PWN [online]
https://sjp.pwn.pl/sjp/ekspansja;2556225.html [dostęp: kwiecień 2020].
30 K. Włodarczyk, Globalizacja a patriotyzm…, s. 68.
26
27
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jakość gorszego produktu jest dla nas zadowalająca i nie trzeba w nim nic
ulepszać. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest znaleźć złoty środek rozwiązanie pośrednie, unikające skrajności i jednostronności. Jeśli mamy
możliwość wyboru z kilku jakościowo podobnych produktów różnego
pochodzenia, warto zdecydować się na patriotyczny zakup. Wpływa to na
gospodarkę i mobilizuje innych, do rozkręcania własnych biznesów w kraju. Jednak jeśli krajowe propozycje, odstające mocno od ogólnych standardów nie odnajdą klientów - może zmobilizuje to przedsiębiorców do
zwiększenia jakości produkcji31.
4. Czy Polacy są patriotycznymi konsumentami?
Na podstawie przeprowadzonych badań przez firmę Pentor Research International w maju 2011 r. na temat rynkowych zachowań polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji stwierdzono, że
większość ankietowanych nie zwraca uwagi na kraj pochodzenia towarów, ale co trzeci badany tak. Jeżeli chodzi o preferencje kraju pochodzenia produktu w przypadku kategorii produktowej to 75% osób z
badanych wybiera rodzime produkty. Natomiast pozostali czasem polskie, a czasem zagraniczne. Są różne przyczyny wybierania produktów.
Według 61% badanych polskie produkty są wybierane z przyzwyczajenia, 52% osób kieruje się sympatią dla marki, 45% poparciem dla rodzimej gospodarki, a 45% preferowaniem polskich produktów. 44% badanych przy wyborze produktów zagranicznych kieruje się prestiżem posiadacza, a 43% osób nie zna przyczyny swojego wyboru. 33% osób woli
bardziej produkty zagraniczne od polskich. Połowa Polaków wspiera
rodzimą gospodarkę poprzez kupowanie rodzimych produktów. Badania pokazują, że patriotyzm konsumencki wśród ankietowanych kształtuje się na niskim poziomie, choć mają świadomość, że powinni tak robić. O patriotyzmie konsumenckim świadczy również lojalność wobec
krajowych marek. Do ulubionych marek zalicza się między innymi
żywność, napoje, sprzęt AGD, usługi turystyczne i ubezpieczeniowe32.
W ostatnim czasie w Polsce coraz chętniej są kupowane rodzime
produkty. Wśród konsumentów rośnie powściągliwość w nabywaniu
produktów wysoko przetwarzanych, zainteresowanie produktami regionalnymi i tradycyjnymi czy wytwarzanymi bezpośrednio przez rolNa czym polega patriotyzm gospodarczy? [online]
https://www.praca.pl/en_poradniki/rynek-pracy/na-czym-polegapatriotyzm-gospodarczy_pr-2821.html [dostęp: kwiecień 2020].
32 K. Włodarczyk, Globalizacja a patriotyzm…s. 70-73.
31
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ników33. Według raportu „Patriotyzm konsumencki Polaków 2017” wynika, że moda na patriotyzm konsumencki cały czas rośnie. W 2016 roku
sześć na dziesięć badanych Polaków, a w 2017 roku siedem na dziesięciu
deklaruje, że polskość marki zachęca do zakupu. Konsumenci mają tylko problemy z rozpoznawaniem polskiej marki. Dla Polaków największe znaczenie mają produkty spożywcze, a zaraz po tym produkty bankowe i ubezpieczeniowe. Znaczenie patriotyzmu ekonomicznego z roku
na rok rośnie. Może to wynikać poprzez pojawiające się rządowe komunikaty34. 74,3% Polaków na pierwszym miejscu stawia jakość produktów
bądź usług, a 69,2% respondentów na drugim miejscu stawia cenę. Około 5-10 lat temu było odwrotnie, ponieważ cena odgrywała najważniejsze znaczenie. Do innych kryteriów decydujących o zakupie zalicza się:
miejsce pochodzenia produktu, walory ekologiczne, znaki jakości zamieszczone na produkcie oraz opakowanie. Jeżeli chodzi o cenę to 67%
badanych zapłaciłaby więcej za produkt bądź usługę lepszej jakości.
Cena ma nadal duże znaczenie, ale konsumenci szukają produktów dobrej jakości w pewnym akceptowanym przedziale cenowym. Polacy są
bardziej świadomi dokonywanych zakupów. Badania pokazują, że
współcześnie patriotyzm konsumencki coraz bardziej wpływa na gospodarkę niż kiedyś35.
Zakończenie
Podsumowując należy stwierdzić, że globalizacja ma ogromny
wpływ na funkcjonowanie gospodarki danego kraju oraz jej społeczeństwa, ponieważ przez nowe możliwości wyborów nieustannie zmieniają
się postawy, potrzeby oraz preferencje konsumpcyjne. W związku z tym
każdy obywatel danego kraju powinien pamiętać o patriotyzmie ekonomicznym. Jeżeli produkty będą wytwarzane przez rodzime przedsiębiorstwa i kupowane przez Polaków to pieniądze pozostaną w kraju.
Na czym polega patriotyzm? [online]
https://wgospodarce.pl/informacje/78946-na-czym-polega-patriotyzm [dostęp: kwiecień 2020].
34 Patriotyzm nowy raport [online]
https://openresearch.pl/aktualnosci/patriotyzm-konsumencki-corazsilniejszy-najnowszy-raport [ dostęp: kwiecień 2020].
35 Badanie: W ciągu ostatnich 10 lat znacznie wzrósł patriotyzm zakupowy Polaków
[online] https://www.dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/badanie-w-ciaguostatnich-10-lat-znacznie-wzrosl-patriotyzm-zakupowy-polakow,82146.html
[dostęp: kwiecień 2020].
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Dzięki temu dany kraj będzie coraz lepiej się rozwijać. Przedstawione
badania dotyczące patriotyzmu konsumenckiego pokazują, że dawniej
Polacy nie zwracali zbytniej uwagi na to skąd pochodzi dany towar.
Współcześnie jednak w Polsce coraz chętniej są kupowane rodzime produkty, a badania pokazują, że w dzisiejszych czasach patriotyzm konsumencki coraz bardziej wpływa na gospodarkę niż kiedyś.
Streszczenie:
We współczesnych czasach bardzo zmienia się znaczenie patriotyzmu. Dawniej przejawiał się on w dziedzinie politycznej i militarnej, a
współcześnie coraz częściej odnoszony jest on do działalności gospodarczej i pracy. Aktualnie jego nowoczesną formą jest patriotyzm ekonomiczny. Celem artykułu jest pokazanie jego znaczenia w ciągle zmieniających się warunkach globalizacji konsumpcji. W pierwszej części artykuł dokładnie pokazuje istotę patriotyzmu. Druga część ilustruje konsumenta w dobie globalizacji konsumpcji. Część trzecia to znaczenie
patriotyzmu ekonomicznego. Ostatnia część przedstawia badania dotyczące patriotyzmu ekonomicznego wśród Polaków.
Summary:
Economicpatriotism in the context of globalization of consumption
In curent times, the meaning of patriotismis changing a lot. In the
past it manifesteditself in the political and military field, and nowa days it is
more and more of ten referred to business and work. Currently, its modern
form is economic patriotism. The aim of the article is to show its significance in constantly changing conditions of globalization of consumption. In the
first part, the article accurately shows the essence of patriotism. The second
part illustrates the consumer in the age of globalization of consumption.
Part threeis the importance of economic patriotism. The last part presents
research on economic patriotism among Poles.
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Agata Gorczyca

Bezpieczeństwo społeczne
Nie ulega wątpliwości, że współczesne pojęcie „bezpieczeństwo”
przysparza wiele problemów natury terminologicznej, ze względu na
złożoność badanego zjawiska i jego wieloaspektowość w wielu dziedzinach życia publicznego. Termin ten wielokrotnie przewija się w środowisku społecznym i często jest używany w niewłaściwym kontekście. Zatem wydaje się całkiem rozsądne i właściwe przedstawienie omawianego
zagadnienia na podstawie dostępnej literatury fachowej, aby lepiej przybliżyć pokrótce specyfikę i ewaluację nauk z dziedziny bezpieczeństwa.
Aby dogłębniej przyjrzeć się analizowanemu terminowi, bezsprzecznie
należy odnieść się do uformowanego na gruncie działań militarnych w
okresie tzw. zimnej wojny między dwoma mocarstwami światowymi,
ukształtowanego w latach 90 - paradygmatu pozytywnego. W podejściu
tym, akcentuje się widzenie dalekowzroczne, które jest nastawione na
potrzeby społeczne przy założeniu że: życie nie polega tylko na istnieniu,
lecz przede wszystkim na rozwoju, oznaczającym realizację określonych celów,
nadającym życiu wartość”1. W związku z tym jest to stanowisko dynamiczne, w którym człowiek stara się oddziaływać na otoczenie i własny rozwój. Jest to podejście wykorzystywane obecnie przez przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie, gdyż obejmuje swoim zasięgiem wiele aspektów
przedmiotowych i jest skierowane do szerokiej grupy podmiotów (od
jednostek do instytucji)2. Warto również zwrócić uwagę, że dzisiaj zdecydowanie rozróżnia się sposób ujęcia zagrożeń od strony wewnętrznej i
zewnętrznej. Wynika z tego, że można wyróżnić kolejny wyznacznik
bezpieczeństwa, jakim jest jego obiektywny i subiektywny charakter.
Pierwszy z poruszanych aspektów dotyczy stanu możliwego istnienia
zagrożenia lub braku wskazań określających przewidywane niebezpieczeństwo dla wskazanego podmiotu, z kolei drugi z wymienionych wymiarów wiążę się z zespołem świadomości jednostkowej lub zbiorowej
oraz trybem spostrzegania i oceny potencjalnych okoliczności mogących

1 S. Sulowski, M. Brzeziński, Bezpieczeństwo państwa. Wybrane zagadnienia,
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009, s. 28
2 J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996, s. 17 - 18
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spowodować perspektywę napięcia emocjonalnego3. Nie można również
zapomnieć o analizie bezpieczeństwa pod względem statycznym i dynamicznym. Pierwszy z wymienionych wymiarów jest związany z sytuacją,
stanem z jakim ma do czynienia określony podmiot, z kolei w drugim
przypadku dominuje schemat przekształcających się stanów bezpieczeństwa na skutek oddziaływania siły oddzielnej od jednostki. Dzięki takiej
formule, można stwierdzić z całym przekonaniem, że bezpieczeństwo
jest: „zmienne w czasie, stopniowalne oraz relatywne”4. Zdecydowanie należy
zgodzić z faktem, że różne interpretowanie bezpieczeństwa zależy od
wielu czynników natury osobistej jak: wieku, doświadczenia czy też pozycji społecznej. W przestrzeni środowiskowej, w każdym momencie
własnego życia potrzebą jednostki jest czuć się bezpiecznie, oraz jednocześnie mieć świadomość współistnienia wszelkich zagrożeń. Dlatego
też, nieodłącznym poczuciem każdego człowieka jest kwestia stabilności
egzystencjalnej z przeświadczeniem o pomocy z zewnątrz w chwili zachwiania stanu względnego spokoju i pokoju5. Taki wielowarstwowy i
zróżnicowany sposób przedstawienia i zestawienia bezpieczeństwa ma
tylko potwierdzić tezę o trudności w wypracowaniu jednej, generalnie
uznawanej i uniwersalnej definicji analizowanego zjawiska. Warto teraz
przejść do omówienia konkretnego zakresu znaczeniowego pojęcia i znalezieniu wyraźnych różnic w formułowaniu problematyki na ten temat.
Pierwotnego znaczenia słowa „bezpieczeństwo” możemy doszukiwać
się z języka łacińskiego z wyrazu securitas – sine (bez) i cura (zmartwienie,
strach i obawa). Inaczej mówiąc, termin ten wskazuje brak zmartwień i poczucia strachu. Co warte podkreślenia, tak zdefiniowane pojęcie odnosi się
zarówno do jednostek jak i całych społeczeństw6. Kolejną definicję bezpieczeństwa zawiera słownik nauk społecznych, w którym D. Lerner stwierdza,
że „w najbardziej dosłownym znaczeniu bezpieczeństwo jest właściwie identyczne z
pewnością (safety) i oznacza brak zagrożenia (danger) fizycznego albo ochronę przed
nim”7.Ciekawie i bardzo rzeczowo do powyższej problematyki podchodzi
wybitny znawca i przedstawiciel tych nauk Leszek. F. Korzeniowski. Twier3 A. Urbanek, Wybrane problemy bezpieczeństwa, Teoria, strategia, system, Katedra
Bezpieczeństwa Narodowego. Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2012, s. 17
4 Tamże., s. 17
5 Z. Groszek, Gotowość państwa do obrony i ochrony, Wyd. Difin, Warszawa
2016, s. 7
6 J. Wojnarowski, Podstawy prawne bezpieczeństwa RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004, s. 8
7 W. Pokruszyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Wyd. WSGE, Józefów
2010, s. 8
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dzi on że „bezpieczeństwo to stan obiektywny polegający na braku zagrożenia, odczuwany subiektywnie przez jednostki lub grupy”8.
W pierwszym omawianym przypadku bezpieczeństwo jest analizowane w kontekście stanu „niezagrożenia, spokoju, pewności; stanu i poczucia pewności, wolności od zagrożeń; strachu lub ataku”9. W tym kontekście
badany problem jest zgłębiany jako potrzeba trwania, satysfakcji i równowagi. Zachwianie tego stanu powoduje lęk i narastające poczucie zagrożenia. Ze względu na to, że ogólny stan bezpieczeństwa jest niemierzalny to w wyniku analizy obiektywnych i subiektywnych aspektów
zagrożenia może przybrać następujące postacie:
a) Stan braku bezpieczeństwa – wówczas, gdy występuje duże rzeczywiste zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe.,
b) Stan obsesji, występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest
postrzegane jako duże.,
c) Stan fałszywego bezpieczeństwa występuje wówczas, gdy zagrożenie jest poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie.,
d) Stan bezpieczeństwa występuje wtedy, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie prawidłowe10.
Taka interpretacja bezpieczeństwa zdecydowanie odnosi się do stanu percepcji społecznej. Niezwykle ważną dla teorii nauk odnoszących
się do bezpieczeństwa jako stanu jest definicja autorstwa R. Zięby, która
mówi o „pewności istnienia i przetrwania, posiadania oraz funkcjonowania i
rozwoju podmiotu. Pewność jest wynikiem nie tylko braku zagrożeń, ale także
powstaje wskutek kreatywnej działalności danego podmiotu i jest zmienna w
czasie”11. Takie podejście do tematyki gwarantuje i uzależnia jednostkę w
pewnym względzie od podmiotu wspólnotowego, gdyż naczelne potrzeby człowieka mogą być tylko i wyłącznie zaspokojone w tym obrębie.
W drugim zaś ujęciu zagadnienie to jest rozważane jako proces, w
trakcie którego stan bezpieczeństwa ulega ciągłym zmianom proporcjonalnie do rzeczywistych determinantów zagrożenia. Zatem można powiedzieć, że nie ma stałego, uformowanego porządku, tylko następuje w
rzeczywistości bezustanne dążenie do uzyskania umiarkowanego ładu12.
L. F. Korzeniowski, Zarządzanie bezpieczeństwem. Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Wyd. Difin, Warszawa 2012, s. 76
9 A. Wawrzusiszyn, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Kętrzyn 2010, s. 52
10 S. Stańczyk, op. cit., s. 17
11 R, Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wyd. Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 16
12 R. Rosicki, O pojeciu i istocie bezpieczeństwa, Przegląd polityczny, Poznań 2010, s. 29
8
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Bardzo ważną dla poruszanej tematyki definicję określił S. Koziej
dla analizowanego aspektu. Jego zdaniem bezpieczeństwo trzeba traktować jako proces czyli „tę dziedzinę aktywności, która zmierza do zapewnienia
możliwości przetrwania, rozwoju i swobody realizacji własnych interesów w
konkretnych warunkach, poprzez wykorzystywanie okoliczności sprzyjających,
podejmowanie wyzwań, redukowanie ryzyka, oraz przeciwdziałanie wszelkim
rodzajom zagrożeniom i jego interesom”13. To podejście na tle pozostałych
definicji charakteryzuje się dynamicznym przedstawieniem zjawiska
bezpieczeństwa. Podmiotem może zostać każda jednostka, która dysponuje osobistym interesem lub konsekwentnie zmierza do spełnienia
owych korzyści w poszczególnych dziedzinach aktywności personalnej14.
Warto teraz na podstawie wyodrębnionych definicji podjąć się próby wysunięcia stosownych wniosków. Zatem po pierwsze bezpieczeństwo jest przede wszystkim stanem doświadczanym przez jednostkę i
inne podmioty, więc ma charakter subiektywny. Lecz to nie oznacza, że
człowiek nie odczuwa poczucia bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,
gdyż taka ukształtowana świadomość nie mówi nam o realnym, grożącym ryzyku. Przykład taki ma odzwierciedlenie w przypadku stanu wojny i braku osobistej obawy o własne życie15. Po drugie, bez wątpienia
trzeba się zgodzić z faktem, że określony podmiot działa w określonym
środowisku, które może być dla niego zarazem źródłem zagrożenia jak i
realizacji względnego doznania poczucia bezpieczeństwa. Jako przykład
należy podać funkcjonowanie w otoczeniu rodziny jak i bycie obywatelem określonego kraju, gdzie są spełniane podstawowe funkcje i gwarancje bezpieczeństwa. Zatem omawiane zjawisko ma charakter procesu
społecznego, gdyż jednostka podejmuje czynności zaradcze wraz z otoczeniem tego podmiotu. Takie podejście do interpretowanej kwestii jest
zgodne z ujęciem prof. R. Zięby16. Po trzecie, bezpieczeństwo cechuje kluczowa wartość dla racjonalnego podmiotu. Albowiem dzięki temu jednostka jest w stanie analizować, rozpoznawać i doznawać zagrożeń, oraz
urzeczywistniać próbę właściwego działania w trakcie zaistnienia niebezpieczeństwa. W takim znaczeniu, bezpieczeństwo występuje jako motyw aktywności strony, przez to należy traktować to jako podstawową
S. Koziej, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku,
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 7
14 S. Koziej, Bezpieczeństwo: istota, kategorie i ewolucja, Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego, Warszawa 2011, s. 20
15 M. Stefański, Poczucie bezpieczeństwa publicznego i ocena działalności policji w
percepcji mieszkańców Słupska, Urząd Miasta Słupsk, Słupsk 2013, s. 33 - 34
16 Tamże., s. 34
13
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potrzebę17. Przedstawiony dorobek naukowy z tej dziedziny wiedzy
wskazuje bezpośrednio na dwa składniki bezpieczeństwa: zapewnienie
bezsprzecznego przetrwania podmiotu oraz niezawodność jego rozwoju.
Wymienione składowe są uwarunkowane nieustannymi zmianami na tle
postępu cywilizacyjnego czy też wskazanych okoliczności i podmiotu, z
którym mają coś wspólnego18. Dzięki czemu zobowiązaniem istnienia jest
pewność, która jest przesłanką tych dwóch składników.
Aby móc rozwijać dalsze bardziej szczegółowe kwestie, należy zaznajomić się i uszeregować bezpieczeństwo w jasny i przejrzysty sposób
za pomocą obszarów problemowych:
• Wyzwania i zagrożenia
• Podmiotowa struktura bezpieczeństwa
• Przedmiotowa struktura bezpieczeństwa19.
Wyzwania stanowią stałe tendencje w zakresie bezpieczeństwa
uwzględniające dokonanie nieustannej identyfikacji i w związku z tym
powzięcia stosownych działań kompromisowych w obszarze przeciwdziałania określonym zjawiskom. Z kolei zagrożenie to „pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływanie na podmiot. W rzeczywistości może występować w postaci konfliktów lub kryzysów”20. Drugie z wymienionych zdarzeń obok czynników wewnętrznych i zewnętrznych może pojawić się z
przyczyn losowych (zjawisk naturalnych).
W ujęciu podmiotowym możemy mówić o różnych rodzajach bezpieczeństwa ze względu na aktorów życia społecznego. W zakresie zainteresowania niniejszej pracy - główna uwaga będzie skupiona na aspekcie
jednostkowym i lokalnym. Natomiast w wymiarze przedmiotowym jest
określona dziedzina, w której zorganizowane struktury realizują politykę
bezpieczeństwa (polityczna, militarna ekonomiczna)21. Zatem każdy
podmiot chce, aby jego subiektywny stan postrzegania rzeczywistości był
równy obiektywnemu spojrzeniu na bezpieczeństwo. W takiej sytuacji
wszystko wskazuje na to, że jednostka nie czuje zagrożenia. W nawiązaniu do obydwu zależności można stwierdzić, że podstawą bezpieczeńTamże., s. 34
M. Rozwadowski, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, oraz działania zmierzające
do jego poprawy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014, s. 245 - 246
19 T. Jemioło, A. Dawidczyk, Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa,
Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s. 38
20 S. Koziej, System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Polityka i strategia
bezpieczeństwa państwa XXI wieku, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa
2004, s. 66 - 67
21 A. Wawrzusiszyn, op. cit., s. 55 - 56
17
18
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stwa jest sfera potrzeb i wartości człowieka. W związku z tym, by mogła
zaistnieć sposobność zagwarantowania stosownego poziomu bezpieczeństwa, należy zrealizować słuszne oczekiwania i wymagania w określonej
przestrzeni życia społecznego. Koncepcja A. Maslowa jest najlepszym
przykładem potwierdzającym tezę, że wskazana piramida nie tylko odnosi się do podstawowych potrzeb człowieka, ale jest również fundamentem formowania bezpieczeństwa jednostki22.
Najważniejszymi potrzebami w sferze psychospołecznej mogą być:
a) Ogólna potrzeba życia w grupie, oraz dowartościowania ze strony grupy.,
b) Przyjaźni.,
c) Rozpoznawania środowiska i stymulowania go.,
d) Potrzeba kompetencji, w znaczeniu skutecznego współdziałania
z rzeczywistością23.
Zgodnie z teorią potrzeb zachowanie jednostki ludzkiej jest warunkowane przez: prawo homeostazy i prawo wzmocnienia. Wynika, z tego
że niezaspokojenie potrzeby będzie zakłócać ustaloną równowagę w organizmie, z kolei odwrotna sytuacja będzie działać wręcz przeciwnie, w
związku z tym dana osoba doświadczy satysfakcji i będzie zamierzała
czynić tak powtórnie24.
Dlatego też według opracowań naukowych potrzeba bezpieczeństwa
„to właściwość człowieka sprowadzająca się do unikania sytuacji zagrażających jemu
i jego dobrom w relacji z otoczeniem”25. Bez wątpienia jest to potrzeba, bez której
człowiek nie jest w stanie normalnie żyć w świecie. Mogłoby się to wydawać
niemożliwe i nierealne, ale w rzeczywistości, gdy nastąpi sytuacja dużego
zagrożenia, to jednostka najpierw odczuje potrzebę bezpieczeństwa, niż inne
umożliwiające przetrwanie (zaspokojenie głodu).
Nie można również zapomnieć, że potrzeba bezpieczeństwa rodzi się
w początkowej fazie życia człowieka. Rodzina jest odpowiedzialna za odpowiednie wychowanie i przekazywanie stosownych wzorców zachowania
które jest wymogiem rozwoju psychicznego dziecka. Czynnik autorytetu i
poszanowania innych jest warunkiem stosownego ukształtowania światopoglądu, przyszłej samooceny czy też satysfakcji z spełnienia potrzeby bezZ. Ciekanowski, J. Nowicka, H. Wyrębek, Bezpieczeństwo państwa w obliczu
współczesnych zagrożeń, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach,
Siedlce 2016, s. 22
23 G. Nowacki, Psychologia bezpieczeństwa, Wydział Wojsk Lądowych. Instytut
Zarządzania i Dowodzenia, Warszawa 2004, s. 25
24 Tamże., s. 25
25 Tamże., s. 29
22
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pieczeństwa26. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to należy odwołać się do chyba najbardziej znanej teorii potrzeb A. Maslowa. Koncepcja ta chociaż często
krytykowana, ma swoje odzwierciedlenie podczas typowych ludzkich zachowań, które każdy z nas doświadcza na co dzień w życiu. Badacz dokonał
podziału potrzeb w sposób hierarchiczny, ze względu na układ ich zaspokajania. W związku z tym, jeśli zostaną spełnione potrzeby znajdujące się na
najniższej pozycji to dopiero jest możliwość wtedy osiągnięcia satysfakcji
tymi znajdującymi się wyżej w kolejności. Zatem podział ten prezentuje się
następująco wg. Piramidy Maslowa:
• Samorealizacja,
• Szacunek,
• Przynależność,
• Bezpieczeństwo,
• Potrzeby fizjologiczne27.
Zgodnie z twórcą teorii, ostatnie z wymienionych potrzeb są najsilniejsze ze wszystkich i niezbędne do przetrwania. Przykładem może być
sytuacja niedostatku pożywienia, kiedy istota ludzka jest przepełniona
myślami o zjedzeniu czegokolwiek, by zaspokoić poczucie głodu. Jeśli
uda się to zrobić to do głosu sumienia zaczynają dochodzić potrzeby
drugiego rzędu. Według Maslowa „bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą
człowieka, którą ludzie realizują poprzez osiągnięcie stanu stabilizacji (uzyskiwanego dzięki relacjom wzajemnych zależności, wsparcia i opieki, porządku społecznego i przestrzegania prawa) oraz sytuacjom uwolnienia od strachu, lęku i
chaosu – niepewności”28. Warto podkreślić, że w społeczeństwach żyjących
według zasad i wartości moralnych, bardzo rzadko dochodzi do przypadku, kiedy te potrzeby stają się uprzywilejowane względem innych.
Tylko i wyłącznie w momencie zaistnienia sytuacji ekstremalnych, z wysokim stopniem stresu (stan wojny, katastrofa naturalna) może pojawić
się taki czynnik. Jednak mimo wszystko, niezaspokojenie poszczególnych, podstawowych potrzeb może doprowadzić do negatywnych stanów emocjonalnych (lęku, niepokoju, depresji). Dlatego też, tak ważne
jest, aby zapewnić w przestrzeni społecznej taki poziom poczucia bezpie-

Tamże., s. 31
J. Świniarski, W. Chojnacki, Etyka bezpieczeństwa, Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno Obronny, Warszawa 2004, s. 109
28 Tamże., s. 110
26
27
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czeństwa, aby jednostki ludzkie mogły optymalnie realizować potrzeby
znajdujące się na poszczególnych szczeblach hierarchii29.
Drugą, równie ważną koncepcją traktującą bezpieczeństwo jako potrzebę jest ta zaproponowana C. Alderfera zwana teorią ERG. Autor wyróżnił trzy podstawowe potrzeby:
• egzystencjalne (existence) dotyczące przetrwania.,
• powiązań społecznych (relatedness) związane z rolą stosunków
interpersonalnych.,
• rozwoju (growth) wynikające z dążenia do samorealizacji30.
W teorii tej pierwsza z potrzeb jest stosowna w zastosowaniu do
potrzeb fizjologicznych i bezpieczeństwa Maslowa. Następnie druga z
kolei, związana z kontaktami społecznymi skupia się na związkach jednostek ludzkich z ich otoczeniem. Z kolei ostatnia z wymienionych potrzeb (rozwoju), która jest na samym szczycie w hierarchii nastawiona jest
na samorealizacje31.
W teorii ERG, „bezpieczeństwo jest potrzebą z obszaru potrzeb egzystencjalnych, warunków podstawowych życia, istnienia i funkcjonowania każdego organizmu. Warunkuje ono potrzeby z wyższych obszarów, związku i rozwoju”32.
W koncepcji tej w porównaniu z teorią Maslowa, można stwierdzić,
że wszelkie czynności ludzkie mogą być uwarunkowane przez którąkolwiek z trzech potrzeb. Oznacza to, że jeśli ta wyższa z potrzeb nie zostanie zaspokojona, to powraca się do tej niższej znajdującej się w hierarchii.
Wówczas człowiek zazwyczaj odczuwa frustrację i zaczyna dalej poszukiwać wszelkich sposobów, aby odnaleźć się w korzystnej dla siebie sytuacji. Zatem ludzie nie przesuwają się stale do góry w zależności od poziomu odczuwanych potrzeb, tylko przemieszczają się w różne strony w
stosunku do okoliczności miejsca i odczuwanej sytuacji33. Ostatnią ważną
i rozpoznawalną koncepcją w obrębie traktowania bezpieczeństwa jako
potrzeby jest teoria dwuczynnikowa, która głosi, że na zachowanie człowieka wpływ mają dwie potrzeby:
• higieny.,

R. Klamut, Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, Nr 4/2012, Rzeszów
2012, s. 43
30 M. Stefański, op. cit., s. 42
31 L. Chojnowski, Bezpieczeństwo Zarys Teorii, Akademia Pomorska w Słupsku,
Słupsk 2015, s. 33
32 J. Świniarski, op. cit., s. 113
33 Tamże., s. 113
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• satysfakcji34.
W obrębie nauk psychologicznych można znaleźć kilka definicji
odwołujących się bezpośrednio do znaczenia tego wyrazu. Zatem jest to
„własność bądź, jakość rzeczy czyniąca ją użyteczną, pożądaną, bądź wysoką
ocenianą”35. Wobec tego, pojęcie to ma bardzo duży wpływ w kontekście
pozwalającym wyjaśnić motywy działania jednostki doprowadzające je
do pewnych stanów, bądź do czynności dystansujących się od wszelkich
zagrożeń. Wartości odgrywają niebagatelną rolę w wyborze przez jednostkę swojej własnej ścieżki życiowej. W związku z tym są one nierozerwalnie związane z odczuwanymi emocjami, bowiem na ich podstawie
podejmujemy ważne decyzje i wybieramy właściwy styl zachowania się.
Dzięki nim, człowiek jest w stanie odczuwać osobisty sens życia i układać
go w myślach w sferze subiektywnej ważności zgodnie z zachowaną kolejnością. Znaczenie wyznawanej wartości formułuje się zazwyczaj w
okresie dorastania, w trakcie poszukiwania własnej tożsamości w życiu.
Zatem krótko reasumując:
• wartości są dziełem ludzkiej myśli.,
• wartości mają normatywny charakter.,
• wartości stanowią kryteria wyborów indywidualnych i zbiorowych36.
W zakresie poruszanej tematyki można wymienić bardzo dużo rodzajów kategorii wartości, które zostały zaproponowane przez wybitnych przedstawicieli w obrębie określonej dyscypliny naukowej. Jedna z
takich typologii jest związana z przedstawieniem wartości w zarysie psychospołecznym:
• wartości obiektywne, obejmujące elementy świata przyrody i kultury, które są korzystne dla człowieka i działają na niego niezależnie od
jego świadomości, motywacji i postaw.,
• wartości uznawane, wyrażające się w sądach o wartości, w normach i innego rodzaju deklaracjach wartości.,
• wartości odczuwane, czyli wyobrażenia przedmiotów lub rzeczy
odczuwane jako wartości dodatnie bądź ujemne tzn. atrakcyjne lub repulsywne.,
• wartości realizowane37.
Tamże., s. 113
A. S. Reber, E.S. Reber, Słownik psychologii, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 810
36 L. F. Korzeniowski, op. cit., s. 124
37 A. Kłoskowska, Socjologia kultury, Wyd. PWN, Warszawa 2007, s. 184
34
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Zdecydowanie warto podkreślić, że każda z definicji czy typologii
nie wyczerpuje do końca całej poruszanej problematyki i wszystkie z nich
niosą za sobą odrobinę prawdy. Bowiem takie szczegółowe ujecie daje
możliwość utrwalenia bezpieczeństwa jako wartości niezbędnej w życiu
każdej osoby. W takiej pespektywie omawiane zjawisko jawi się jako porządek, trwałość i sprawność w kontekście bytowania, posiadania i gotowości czynnej do działania jednostki. Bezpieczeństwo uściśla potrzeby
człowieka, konkretyzuje jednocześnie metody ich zaspakajania, oraz ma
nieodzowne znaczenie przy wyborze generalnych celów pod kątem uzyskania zamierzonego stanu bezpieczeństwa. Doprowadza ono także jednostkę do lepszego poznania rzeczywistości oraz identyfikacji i reagowania na wszelkie zagrożenia38.
Podsumowując potrzeby i wartości są źródłem głównych czynników motywacyjnych. W tym znaczeniu potrzeba sprzyja pobudzeniu
organizmu do działania, żeby rozładować powstałe napięcie emocjonalne. W tym aspekcie, bezpieczeństwo jest rozważane jako bodziec inspirujący działanie, kiedy doświadczany jest jego niedostatek. Zatem odczuwane zagrożenie bezpieczeństwa wywołuje reakcje motywacyjną w celu
przywrócenia akceptowanego stanu. W tym względzie wartości zajmują
inne miejsce, albowiem stanowią one impuls ukierunkowujący podmiot
do tego co jest cenione i szczególne dla jednostki. Bezpieczeństwo jest tu
rozpatrywane jako czynnik determinujący aktywność człowieka do statusu sprawności, przejrzystości
Streszczenie:
Bezpieczeństwo jest przede wszystkim stanem doświadczanym
przez jednostkę i inne podmioty, więc ma charakter subiektywny. Człowiek nie odczuwa poczucia bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.
Omawiane zjawisko ma charakter procesu społecznego. Potrzeba bezpieczeństwa rodzi się w początkowej fazie życia człowieka. Bezpieczeństwo
cechuje kluczowa wartość dla racjonalnego podmiotu. Współczesne wyzwania stanowią stałe tendencje w zakresie bezpieczeństwa. W ujęciu
podmiotowym możemy mówić o różnych rodzajach bezpieczeństwa ze
względu na aktorów życia społecznego. Bezpieczeństwo uściśla potrzeby
człowieka, konkretyzuje jednocześnie metody ich zaspakajania.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, wartości, społeczeństwo, zagrożenia,
Summary:
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Social security
Safety is primarily a state experienced by the individual and other
entities, so it is subjective. Man does not feel a sense of security in an
emergency. The phenomenon discussed is a social process. The need for
security arises in the early stages of human life. Security has a key value
for a rational entity. Contemporary challenges are constant security
trends. In subjective terms, we can talk about various types of security
due to social life actors. Safety specifies the needs of man, at the same
time specifies the methods of satisfying them.
Kayword: security, values, society, threats,
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Dominik Kuca

Patriotyzm- postawa ludzka budująca prawo
czy wynik implementacji prawa?
Wstęp
Współczesne pojęcie patriotyzmu rozumianego jako postawa ludzka,
jest opisywane przez wielu badaczy jako miłość człowieka do ojczyzny. W
toku poszukiwań znaczenia tego słowa, naukowcy natknęli się na dowody,
które wskazują na to, że termin ten pochodzi z greki, a jego pierwotne przeznaczenie służyło do opisywania rodziny, grupy, plemienia. W czasach
obecnych, po znacznej ewolucji i rozbudowie wielu terminów, wymienia się
różne typy patriotyzmu, rozróżniane ze względu na zakres kierowania swoich uczuć do danego podmiotu organizacji społeczeństwa, którymi mogą
być na przykład: cały naród, region czy też, mniejsza lokalna struktura. W
traktacie ewolucji opisywanej postawy, doszło również do wytworzenia
takich szczególnych nurtów patriotycznych jak patriotyzm gospodarczy.
Zwolennicy patriotyzmu gospodarczego, swoim postępowaniem wyrażają
przywiązanie do dóbr produkowanych na terenie kraju czy innej mniejszej
jednostki organizacyjnej wspomnianej wcześniej oraz przedsiębiorców deklarujących ojczyste pochodzenie swoich produktów1. Można więc zauważyć, że patriotyzm opisywany przez współczesny świat nauki jest terminem
bardzo pojemnym, obejmującym zarówno miłość człowieka skierowaną w
stronę państwa, jak i troskę o szeroko rozumiany rozwój gospodarczy swojego kraju.
Obecnie panujący paradygmat, odbiegający nieco od podstawowego znaczenia terminu patriotyzmu wywodzącego się ze starożytnej Grecji, wskazuje na to, że postawa ta jest nieodłącznie związana z istnieniem
jakiejś jednostki organizacyjnej, która albo jest państwem albo znajduje
się na jej terenie (z wyjątkiem nowo powstających nurtów takich jak patriotyzm gospodarczy, niemniej jednak, nawiązuje on ściśle do przywiązania do państwa). Istnienie jednostki organizacyjnej, wymaga jak na to
nazwa wskazuje, pewnego sposobu organizacji. W dzisiejszych realiach,
organizacja społeczeństwa przejawia się przez tworzenie, przestrzeganie i
stosowanie prawa. Na podstawie tych informacji można powiedzieć że
istnienie państwa czy innej jednostki organizacyjnej, zależy od tego czy
1

Słownik wiedzy obywatelskiej, PWN, Warszawa 1970
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istnieje prawo na podstawie którego może ono funkcjonować2. W toku
rozważań przedstawionych w tej publikacji, spróbuję odpowiedzieć na
pytanie: czy potrzebne jest istnienie prawa do powstania postaw patriotycznych, czy może to patriotyzm jest terminem odbiegającym od istniejącego paradygmatu i sam buduje społeczeństwo wraz z jednostkami
organizacyjnymi, a co za tym idzie - prawo?
1. Pozycja patriotyzmu w procesie tworzenia prawa
Obowiązujący system prawny jest zbiorem różnych elementów
kształtujących prawo jako jednolitą całość. Składniki te, w zdecydowanej
większości przybierają formę abstrakcyjną oraz generalną, choć niektóre
odnoszą się do wyspecjalizowanej grupy odbiorców. Spośród nich, najczęściej jako pierwszy wymienia się element nadrzędności jednego aktu
prawnego nad innymi aktami panującymi na terenie kraju oraz aktami
które mają wejść w życie w przyszłości, na podstawie tego aktu mają
obowiązywać wszystkie pozostałe oraz według jego treści mają powstawać i funkcjonować podstawowe organy państwa. W Polsce aktem stanowiącym o wyżej wymienionych aspektach jest ustawa zasadnicza, czyli
konstytucja, dla wielu osób jest ważnym elementem, którego przestrzeganie i kierowanie się nim, wiąże się z patriotyzmem, dlatego można
powiedzieć że patriotyzm jest zauważalny podczas tworzenia prawa,
pozostając w związku z tym aktem. Kolejny składnik zbioru kształtującego prawo w kraju, pozostający w związku z patriotyzmem3 (bo jego stosowanie jest uważane przez dzisiejszą doktrynę za najlepszy dla państwa
i obywateli model stosowania prawa) jest motyw trójpodziału władzy.
Założenie to wspomniane przez Monteskiusza inspirowanego dziełami
Locka, ma polegać na rozdzieleniu różnych rodzajów władzy panującej w
narodzie aby uniknąć absolutyzmu oraz po to, aby władze te wzajemnie
na siebie oddziaływały poprzez mechanizmy hamujące. Władza ustawodawcza ma być podzielona na bikameralne izby, które to zajęłyby się
stosowaniem prawa, władza wykonawcza przypadałaby dla monarchy,
wykonującego ustawy oraz kary, władza sądownicza natomiast, leży w
rękach niezależnych sędziów powoływanych na określony okres czasu4.
Niezwykle ważnym elementem w puli składników budujących prawo jak
Liddell, H. George, Scott, Robert, Jones, H. Stuart, McKenzie, Roderick, A
Greek - English lexicon / comp. by Henry George Liddell and Robert Scott;
Oxford: Clarendon Press; Oxford University Press, New York 1996
3 L. Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do schyłku XX wieku, Wyd.
LexisNexis; Warszawa 2007.
4 Monteskiusz, O duchu praw, PWN, Warszawa 1957
2
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i samo państwo jest zasada prawa do sądu każdego obywatela, zasada ta
choć nie ma jasnej i bezpośredniej przesłanki do związania jej z uczuciem
patriotyzmu, jest jasno wyrażona w podstawowym akcie prawnym Polski, co może stanowić o tym że jest wyrazem troski ustawodawcy o każdego z obywateli5.
Jedną z kolejnych zasad funkcjonowania państwa demokratycznego, będąca jednocześnie elementem składającym się na tworzenie prawa
jest zasada suwerenności ludu. Zasada ta powierza całkowicie władzę
jednostkom będącymi obywatelami danego kraju. Choć w Polsce realizacja tej zasady odbywa się pośrednio- przez wyznaczenie odpowiednich
reprezentantów na czas określony, to nie można zakładać że nie ma ona
zastosowania, ponieważ, wyrazem tej bezpośredniości jest możliwość
głosowania każdego obywatela (z słusznymi wyłączeniami takimi jak
nieodpowiedni wiek bądź pozbawienie praw publicznych) na swojego
przedstawiciela, który będzie reprezentował jego poglądy na scenie politycznej, ogólnokrajowej6.
Reprezentacja swojego kraju jest swoistym gestem odpowiedzialności za wspólnotę tworzoną przez branie udziału w wyborach czy czynne
udzielanie się w sprawach ważnych dla narodu, co jest przesłanką do
stwierdzenia że suwerenność tworzy postawy patriotyczne o dużym znaczeniu, składając na barki obywatela ciężar dbania o dobro ojczyzny,
tworząc z niego męża stanu- człowieka służącego chwale i pożytkowi
swojego kraju. Zadeklarowanie ochrony praw i wolności obywateli buduje system prawny, lecz zastosowanie tego elementu nie wiąże się z patriotyzmem tak jasno jak inne elementy, można powiedzieć że ochrona praw
i wolności obywatelskich jest podporą dla postaw patriotycznych, mianowicie, bez gwarancji praw i wolności obywatela, człowiek nie mógłby
uczciwie oraz z czystym sumieniem mówić o miłości do ojczyzn. Bez
wolności, wyrażanie troski o wspólnotę mogłoby być z perspektywy osoby trzeciej, czynem wymuszonym- wtedy niemożliwym było by mówienie o zdefiniowanym przez nas pojęciu patriotyzmu jako miłości do ojczyzny. Przykładem gdzie możemy zaobserwować powątpiewanie w
szczere oddanie obywatela do państwa w którym żyje jest Korea Północna, w obliczu panującego reżimu, obywatele nie wyrażając sztucznego,
wymuszonego wręcz patriotyzmu, mogliby liczyć się z konsekwencjami

T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska; Postępowanie sądowoadministracyjne; Wyd. LexisNexis Polska; Warszawa 2009
6 M.t Canovan, Lud, Warszawa 2008
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dla nich i swoich bliskich7, dlatego niezmiernie ważnym jest funkcjonowanie wolności i praw obywatelskich w podtrzymywaniu ducha patriotyzmu w narodzie. Tworzenie małych grup samorządowych, wypływających na powstawanie bardziej wyszczególnionego patriotyzmu, odnoszącego się do sprecyzowanych i mniejszych jednostek organizacyjnych
funkcjonujących w państwie, jest elementem koniecznym do powstania
dobrego prawa w dzisiejszych czasach. Centralizacja władzy, a właściwie
obarczenie wszystkimi obowiązkami władzy na najwyższym, centralnym
szczeblu, mogłoby powodować zatory w prawidłowości funkcjonowania
całości. Samorządy pozwalają na tworzenie prawa zgodnie z potrzebami
lokalnych obywateli, co może być podstawą do bardziej przychylnego
patrzenia na wspólnotę przez jej członków oraz poczucie szczególnej
więzi. Z drugiej strony, znaczne zarysowanie różnic w prawach między
innymi jednostkami samorządu, może stanowić o powstaniu podziałów,
tworzących niechęć do poczucia wspólnej więzi wraz z członkami innych
struktur samorządowych, dlatego jednostki te, działają na podstawie
wspólnego, jednolitego prawa państwowego, wyznaczonego głównie
przez konstytucję oraz ustawy. Całość przedstawionych elementów stanowi o patriotyzmie ponieważ przestrzeganie i tworzenie prawa w ich
ramach gwarantuje poczucie wspólnoty, dbanie o ich zachowanie podczas procesu kreowania prawa jest wyrazem troski zarówno o państwo
jak i swoich współobywateli.
2. Początki społeczeństwa wg. J. Locka- powstanie patriotyzmu
Jak przedstawiono to na wstępie, patriotyzm jest rozpatrywany w dzisiejszych czasach jako miłość człowieka do jego ojczyzny, taka teoria wskazywałaby na to, że uczucie jakim jest miłość skierowana do ojczyzny, wywodzi się z faktu przynależności do struktury której szkieletem jest prawo,
czyli zbiór norm nakazujących jakieś postępowanie, czyli jest wynikiem implementacji prawa, co kłóci się z założeniem, że miłość jest uczuciem bezwarunkowym- niezależnym od czegokolwiek, spontanicznym uczuciem wyrażanym przez człowieka. Taki tok myślenia pozwala na podważenie paradygmatu mówiącego o tym że postawa patriotyzmu jest związana z istnieniem jakiejś jednostki organizacyjnej lub może być podstawą do stworzenia
nowego paradygmatu, który powinien wiązać patriotyzm nie z miłością do
ojczyzny a jedynie z przywiązaniem do tego podmiotu. John Lock zakłada
powstanie społeczeństwa przez potrzebę ochrony jednostki przed innymi
jednostkami, potrzebę zakończenia stanu wojny każdego z każdym i ochroN. Korea building fence to keep people in (ang.); The Houston Chronicle; na
podstawie Associated Press; 26 sierpnia 2007
7
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ny własności, wynikiem czego jest powstanie państwa, czyli jednostki organizacyjnej mającej na celu ochronę człowieka i jego zgromadzonych dóbr.
Zorganizowanie społeczeństwa w państwo, musiało wiązać się z stworzeniem zasad, według których miałoby ono funkcjonować- bez powstania
prawa (które jest zbiorem pewnych zasad) państwo nie mogłoby istnieć,
byłoby bowiem takim samym stanem jaki występował przed organizacją
jednostek w społeczeństwo. Sposób rozważania przedstawiony przez wybitnego myśliciela Locka, nie pozwala na myślenie o postawie patriotycznej
jako o takiej która jest podstawą do tworzenia prawa, a jedynie nakierowuje
nas na twierdzenie że uczucie to, jest wynikiem zastosowania prawa, stworzonego po to, aby państwo mogło funkcjonować- państwo które zostało
stworzone w wyniku lęku przed naturą człowieka i jego chęcią dominacji
nad innym człowiekiem8.
Przedstawiony jednak sposób powstania społeczeństwa według
Johna Locka jest jedynie symboliczną, niepotwierdzoną naukowo teorią
która nie przedstawia rzeczywistych faktów. Historycznym przedstawieniem powstania państwa zajął się Henryk Łowmiański. W swoim modelu
kreacji państwa skupił się na ludach słowiańskich, które to formowały się
z podstawowych struktur plemiennych, powstających z jeszcze mniejszych komórek społecznych czyli z rodzin9. Taki sposób powstawania
większych struktur organizacyjnych pozwala na postawienie tezy mówiącej o tym, że patriotyzm może być podstawą do tworzenia prawa albowiem więzi trwające w relacjach rodzinnych odpowiadają podstawowemu znaczeniu patriotyzmu w znaczeniu jakie zaproponowali starożytni Grecy, czyli takie które określają podstawową komórkę społeczną.
Rozbudowa tych struktur tworzyła potrzebę stworzenia prawa regulującego stosunki panujące wewnątrz.
3. Powstanie prawa według przedstawicieli historycznej szkoły prawa
Historyczna szkoła prawa była kierunkiem nauki prawnej, która odbiegała od dzisiejszego sposobu patrzenia na system prawny, kładąc nacisk
na rozwój narodu w różnych jego aspektach w sensie organicznym. Przedstawiciele tego nurtu filozoficznego i naukowego, twierdzili że prawo i kultura obowiązująca na danym terenie jest wyrazem ducha narodu i że niemożliwym jest wdrożenie dobrze działającego prawa dla ogółu. Rozwijając
myśl o duchu narodu, mamy na myśli takie zachowania i potrzeby ludności
J. Lock, Dwa traktaty o rządzie, Wyd. Aletheia, Warszawa 2015
H. Łowmiański, Początki Polski: z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e., t. 1; Państwowe Wyd. Naukowe; Warszawa 1963
8
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na określonym terenie i w określonych warunkach, które kierują rozwojem
prawa i ogólnie przyjętych zwyczajów. Branie pod uwagę istnienia ducha
narodu przy tworzeniu prawa, według zwolenników historycznej szkoły
prawa, jest jego częścią, ponieważ pozwala na zdrowy rozwój systemu
prawnego i jego odpowiednią ewolucję, zgodną z przyjętymi normami w
danym społeczeństwie. Przedstawicielami członków społeczeństwa, które
kierowałoby się organicznym rozwojem kultury i prawa, mieli być uczeni
prawnicy reprezentujący grupę społeczną lepiej niż państwo które zbyt
ogólnie pojmuje obowiązujące normy10. Sposób myślenia przedstawicieli
historycznej szkoły prawa ma wyjątkowo silny związek z wpływem istnienia patriotyzmu w strukturach społeczeństwa na rozwój prawa w tych grupach jaki i w państwie jako całości, założenia proponowane przez Friedricha
Carla von Savigny oraz Gustava von Hugo, czyli czołowych przedstawicieli
opisywanego nurtu, są podstawą do myślenia o patriotyzmie, jako wyniku
organicznego rozwoju społeczeństwa- swoistej ewolucji i procesu dojrzewania społeczności na danym terenie do tego, aby odpowiednio kierować prawem na podstawie stopnia przywiązania do społeczności i ojczyzny. Prawidłowy rozwój prawa, opisywany przez historyków, u podstaw swojego
funkcjonowania ma dobro i naturalny kierunek rzeczy zachodzących w państwie przemian, można powiedzieć że wynikiem powstania patriotyzmu jest
dobre prawo, mające na celu utrzymywanie więzi społeczeństwa w taki sposób, aby mogło się ono rozwijać w odpowiednim tempie i kierunku11.
4. Zatarcie znaczenia „klasycznego” patriotyzmu w czasach
współczesnych w Polsce na podstawie badań statystycznych- uzależnienie patriotyzmu od istnienia prawa.
W toku rozwoju społeczeństwa Polskiego oraz pod wpływem zdarzeń historycznych mających wpływ na sposób rozumowania różnych
pojęć obywatela, zmieniło się dotychczasowe znaczenie patriotyzmu,
którego nowe oblicze odbiega od przedstawionego wcześniej punktu
widzenia. W znacznym stopniu przyczyniły się do tego negatywne zdarzenia które przytrafiły się Polakom w czasie biegu historii, mowa tu o
wojnach, utracie niepodległości. W związku z takimi negatywnymi zdarzeniami mającymi miejsce w przeszłości, obywatele polscy często wiążą
postawę patriotyczną z obowiązkiem walki i poświęcenia na rzecz narodu czy narodowości (aż dziewięćdziesiąt procent biorących udział w baJ. M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, Pietrzyk-Reeves (tłum.), Wyd.
WAM, Kraków 2006
11 K. Friedrich von Savigny, O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, PWN, Warszawa 1964.
10
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daniu wyraziło gotowość do walki i oddania życia za ojczyznę jako oznakę patriotyzmu). W obecnych czasach bez możliwości wyrażenia patriotyzmu, którego kształt nadały takie, a nie inne zdarzenia, obywatel Polski
staje przed zadaniem zdefiniowania patriotyzmu na nowo, często nietrafnie uzależniając go od przestrzegania prawa, które jest przecież wynikiem istnienia patriotyzmu, a nie na odwrót. Takie wnioski wywodzą się
z badań prowadzonych przez Centrum Badań Opinii Społecznej, prowadzonych w roku dwa tysiące ósmym12.
Przeprowadzone sondaże wskazują na to, że dla ogromnej większości obywateli uczucie do kraju które nazywamy patriotyzmem, jest
równoznaczne z przestrzeganiem obowiązującego na terenie kraju prawa- takie zdanie wyraziło aż dziewięćdziesiąt procent biorących udział w
badaniu, lecz zdecydowaną aprobatę zaproponowaną jako maksymalny
wskaźnik wskazało już jedynie pięćdziesiąt dwa procent osób. Osoby
poddane badaniom z przedstawionego zakresu były w stanie wyrazić
jakieś zadnie na temat definicji patriotyzmu, co oczywiście nie wiąże się z
jej poprawnością oraz z tym jak rzeczywiście odczuwa ją badany. Poruszane pojęcie jest najczęściej przedstawiane przez ankietowanych jako
związane z pozytywnymi postawami, lecz mające związek z prawem, a
nie tak jak próbowano udowodnić wcześniej, z pomocniczością, poczuciem wspólnoty oraz wyrażaniem miłości do ojczyzny. Poczucie słuszności w wiązaniu patriotyzmu z przestrzeganiem prawa według ankietowanych, może wywodzić się z tego, że sama instytucja prawa stworzonego dla państwa daje możliwość myślenia o ojczyźnie jako zorganizowanej
w taki sposób, aby dawało poczucie wspólnoty takiej, jaką zastajemy w
warunkach przedstawianych w rodzinie. Prawo obowiązujące na terenie
Rzeczypospolitej kieruje się bowiem zasadami i klauzulami generalnymi
wskazującymi na współżycie społeczne gwarantujące prawidłowy rozwój
i stabilność życia w wspólnocie. Przez prawidłowy rozwój rozumie się
takie działanie obywateli, które nie ingeruje w negatywny sposób w
sprawy innych obywateli13.

12 M. Feliksiak, CBOS; Rozumienie Patriotyzmu; BS/167/2008; Warszawa, Listopad 2008r
13 J. Kunysz, Skuteczność Prawa (zagadnienia wybrane), Administracja: teoria,
dydaktyka, praktyka nr 2 (35), 67-93; Muzeum Historii Polski 2014
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5. Patriotyzm gospodarczy jako wyraz implementacji prawa
Przedstawiona na początku postawa zwana patriotyzmem gospodarczym jest takim zachowaniem się członka struktury państwowej, która wyraża się w trosce o rozwój gospodarczy swojego kraju w stosunkach
międzypaństwowych oraz dbaniem o interesy prowadzone przez współobywateli. Definicja ta odbiega nieco od definicji patriotyzmu wskazywanej przez badaczy, niemniej jednak nie bez podstawy użyte zostało w
treści tej postawy słowo patriotyzm. Zachowanie zmierzające do zachowania rozwoju rodzimych firm i interesów prowadzonych na terenie
swojego kraju przedstawia się jako chęć dbania o wspólnotę przez którą
rozumie się ojczyznę14. Pozytywny wpływ takich zachowań może być
odzwierciedlony w sytuacji ekonomicznej kraju w którym jest ona stosowana, ponieważ, jak wskazują badania, daje to bodziec gospodarce pobudzający produkcję, a co za tym idzie wymóg zatrudnienia nowych
osób w danej branży. Gospodarka to swoisty system naczyń połączonych,
system podatkowy w Polsce, przy stosowaniu patriotyzmu gospodarczego, wymusza na przedsiębiorcach zasilanie skarbu państwa. Istnieją też
negatywne przesłanki stosowania tej postawy mające podstawy w mechanizmach wolnorynkowych, według których wybierając produkt słabego pochodzenia o niekorzystnej cenie ze swojego kraju, dajemy impuls
przedsiębiorcy produkującego taki produkt do utrzymania słabego poziomu i niekorzystnej dla konsumenta ceny, co może być motywem do
wykorzystywania troski obywateli o gospodarkę swojego kraju przez
nieuczciwego przedsiębiorcę. Prowadzenie działalności gospodarczej w
Polsce ma swoją podstawę w systemie aktów prawnych oraz jest poddana regulacjom prawym, można więc powiedzieć że jest zależna od prawa
a jej kierunek jest w pewnym stopniu wyznaczany przez ustawodawstwo15 (nie w takim samym stopniu jak w systemie gospodarki scentralizowanej, lecz w ramach określonych praw i obowiązków, w szczególności w stosunku do konsumenta). Opisana zależność od prawa, postuluje
za tym że fragment tytułowej hipotezy mówiącej o patriotyzmie jako wyniku implementacji prawa jest prawidłowy, ponieważ postawa ta nie
miałaby miejsca bytu bez funkcjonowania gospodarki opartej jak wspomniano na strukturze prawnej. W tym miejscu możemy jedynie zastanowić się nad tym, czy postawa przedstawiona w tym akapicie, może za-

A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, Polskie
Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2004
15 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo Cywilne, Cz. 15. Wyd. c.h. Beck, Warszawa 2019
14
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wierać się w definicji patriotyzmu, czy jest tylko tworem działającym na
jej podstawie.
Wnioski
W przebiegającym toku rozważań została przedstawiona definicja
słowa patriotyzm, wraz z wyciągnięciem obok idei wątpliwości co do
trafności jej panującej treści, po to, aby móc rozłożyć weryfikowaną postawę na czynniki pierwsze, uzasadnić jej byt i odszukać zatarte z biegiem czasu znaczenie. Przebieg wywodu przeprowadził czytelnika przez
podstawy i zasady tworzenia prawa w obecnym systemie, odpowiadając
twierdząco na część pytania zadane w tytułowej hipotezie, mianowicieczy patriotyzm jest postawą ludzką budującą prawo? Sumując zgromadzone wnioski jesteśmy w stanie odpowiedzieć na nie z wynikiem pozytywnym- tak, patriotyzm buduje prawo, a nawet jest elementem koniecznym by ono powstało, niezależnie od tego czy państwo istnieje oficjalnie,
przez kodyfikację obowiązującego na jej terenie prawa. Stwierdzenie że
postawa patriotyczna jest wynikiem implementacji prawa, nie godziłoby
się z jej definicją, wskazującą na to że patriotyzm to miłość do ojczyzny,
ponieważ uczucie jakim jest miłość nie jest wynikiem stosowania zasad
przez człowieka na jakimś terenie. Na pierwszy rzut oka, badając owoce
pracy filozofów opisujących powstanie społeczeństwa, możemy niesłusznie zaproponować tezę o mniej romantycznym powstaniu uczucia patriotyzmu, lecz analizując pozostałe źródła oraz zdanie innych badaczy, dochodzimy do wcześniej wskazanego wniosku. Choć wykazywanie postawy patriotycznej w dzisiejszych czasach nie wiąże się z bezpośrednim
oddaniem dla kraju wyrażanym przez chęć poświęcenia życia za ojczyznę i możliwości udowodnienia swojego oddania w walce za ojczyznę
(jak podano wcześniej, taka postawa Polaków jest wynikiem procesu historycznego kształtującego mentalność obywateli), to zmiana sposobu
uzewnętrzniania tytułowego patriotyzmu, nie zmienia poczucia przynależności do narodu Polaków, co zostało udowodnione w postaci przedstawionych badań statystycznych. Tworzenie nowych nurtów patriotycznych, skierowanych w bardziej wyszczególnione aspekty życia codziennego (takich jak patriotyzm gospodarczy), nie świadczy o braku
przywiązania do podstawowych wartości, wręcz przeciwnie, pokazuje to,
w jakim stopniu, wyznawcom tej praktyki, zależy na udawadnianiu tego,
że jest się mocno związanym ze swoim narodem oraz wyłania z nich wyrazy głębokiej troski o współobywateli. Podsumowując całość wywodu,
dochodzimy do wniosku iż, nie jest koniecznym eliminowanie możliwości powstawania patriotyzmu przez implementację prawa, a na pewno
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nie możemy posądzić prawa o to, że nie służy do umacniania tej więzi
między obywatelem a ojczyzną, patriotyzm jako postawa mająca źródła
powstania zarówno przed powstaniem prawa jak i po jego powstaniu,
jest pojęciem obszernym, mieszczącym w sobie same pozytywne cechy,
działające na rzecz utrzymania tradycji i dobrych obyczajów.
Streszczenie:
Artykuł pod tytułem „Patriotyzm- postawa ludzka budująca prawo
czy wynik implementacji prawa?” ma na celu przybliżenie czytelnikowi
terminu „patriotyzm” oraz jego pochodzenie, jego miejsce w zbiorze terminów opisujących przywiązanie do ojczyzny, ale jego głównym celem
jest rozstrzygnięcie zagadnienia- czy prawo jest potrzebne do powstania
patriotyzmu? W toku rozważań przedstawiono jego wpływ na ustawodawstwo i sposób życia obywateli nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Artykuł przeprowadza czytelnika przez szerokie spektrum poglądów
różnych filozofów na temat kształtowania się prawa, a co za tym idzie
patriotyzmu. Wywód zawiera w swojej treści badania przeprowadzane
przez rzetelne państwowe organizacje, badające szerokie grono ankietowanych z których wyciągnięto wnioski na temat poczucia patriotyzmu i
jego pochodzenia wśród obywateli naszego kraju. Końcowo przedstawiono nowopowstały nurt patriotyzmu, udowadniając że pojęcie to jest
stale rozwijane, lecz jego podstawowe znaczenie nie jest zatarte.
Słowa kluczowe: duch narodu, implementacja prawa, narodowość,
patriotyzm, patriotyzm gospodarczy, tworzenie prawa, wspólnota.
Summary:
Patriotism - the human attitude that builds the law or the result of implementing the law?
An article titled "Patriotism - a human attitude that builds the law
or the result of implementing the law?" aims to familiarize the reader with the term "patriotism" and its origin, its place in the set of terms describing attachment to the homeland, but its main purpose is to resolve the
question - is the law necessary for the emergence of patriotism? In the
course of considerations, its impact on legislation and way of life of citizens was shown not only in Poland, but also in the world. The article guides the reader through a wide spectrum of views of various philosophers
about the formation of law, and thus patriotism. The argument includes
research conducted by reliable state organizations that examine a wide
group of respondents from which conclusions have been drawn about the
sense of patriotism and its origin among the citizens of our country. Final-
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ly, a new stream of patriotism was presented, proving that this concept is
constantly developed, but its basic meaning is not blurred.
Keywords: creation of law, community, economic patriotism, law
implementation, nationality, patriotism, spirit of the nation.
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Paulina Kaca

Przedsiębiorczość a nowoczesny patriotyzm
Wstęp
Przedsiębiorczość i patriotyzm to terminy trudne do jednoznacznego
zdefiniowania. Niemożliwym wydaje się połączenie ze sobą tych dwóch
terminów. Żyjemy w czasach w których trudno mówić o patriotyzmie w
aspekcie zarządzania działalnością gospodarczą. Koncepcja patriotyzmu
sprawia wrażenie ograniczania działalności gospodarczej. Życie w czasach
dynamicznego wzrostu zagęszczania sieci handlu zagranicznego także nie
ułatwia tego zadania. Z ekonomicznego punktu widzenia osoby zarządzające przedsiębiorstwem nie powinny kierować się czynnikami w których górują uczucia czy emocje, a więc nie powinny brać pod uwagę patriotyzmu.
Jednakże inwestorzy za granicą zostawiają nie tylko kapitał ale także tradycje i kulturę, wywodzącą się z patriotyzmu.
1. Patriotyzm – wybrane aspekty
Patriotyzm to termin znany każdemu człowiekowi. Etymologia patriotyzmu pochodzi od łacińskiego słowa „patria”. Patria to słowo wywodzące się od słowa pater oznaczającego „ojca” - głowę rodu, czyli: „tego,
który daje początek, umożliwia urodzenie”1.
Z naukowego punktu widzenia możemy znaleźć wiele znaczeń definicji patriotyzmu, według Władysława Stróżewskiego patriotyzm to po
prostu miłość do ojczyzny2. W słowniku języka polskiego możemy znaleźć podobną definicje „patriotyzm-miłość do własnej ojczyzny i gotowość poświęcenia się dla własnego narodu”3. Patriotyzm bierze się z
przynależności, solidarności oraz lojalności wobec społeczności w której
się przebywa. Patriotyzm jest również rezultatem emocjonalnej więzi z
narodem, kulturą, tradycją czy też przodkami. Patriotyzm powiązany jest
również z szacunkiem do innych narodów, ich kultury i tradycji.
W ogólnym zarysie patriotyzm przedstawiany jest jako uwielbienie
„ojczyzny jako miejsca swojego pochodzenia i/lub zamieszkania; ojczyPatria, patriotyzm i lokalizm we Włoszech. Treści społeczne i polityczne [w:] Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, (red.) J. Bartmiński, Lublin 1993, s.230.
2 W. Stróżewski, „O pojęciu patriotyzmu”, [w:] Oblicza patriotyzmu, red. J. Sadowski. Ignatianum – Wyd. WAM, Kraków 2009, s.95
3 https://sjp.pl/patriotyzm
1
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zną w tym sensie może być każda okolica lub region, do którego jednostka jest szczególnie przywiązana […], cały kraj zamieszkany przez naród,
z którym jednostka się identyfikuje”4. Wielu autorów uwypukla w pojęciu patriotyzmu skłonność do poświęceń dla kraju oraz stawiania celów
ważnych dla ojczyzny i swojej społeczności ponad własnym pożytkiem.
Patriotyzm lub duma narodowa to uczucie miłości, oddania i poczucie
przywiązania do ojczyzny i sojuszu z innymi obywatelami o podobnych
poglądach. To przywiązanie może być kombinacją wielu różnych uczuć
związanych z własną ojczyzną, w tym aspektów etnicznych, kulturowych, politycznych lub historycznych.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka rodzajów patriotyzmu5:
• patriotyzm narodowy,
• patriotyzm regionalny,
• patriotyzm lokalny,
• patriotyzm gospodarczy.
Patriotyzm narodowy przedstawia ogólne podejście do umiłowania
kraju oraz społeczności będącej w obrębie państwa. Patriotyzm regionalny rozumiany jest jako przywiązanie, sentyment do regionu z którego
dana osoba pochodzi bądź do regionu w którym mieszka. Patriotyzm
lokalny definiuje umiłowanie do miejsca urodzenia i wychowania, do
stron rodzinnych i miejsca zamieszkania. Patriotyzm gospodarczy natomiast rozumiany jest jako zamiłowanie do towarów pochodzących z kraju ojczystego, a także towarów wyprodukowanych w kraju ojczystym.
Niemniej jednak z biegiem czasu definicja patriotyzmu uległa
zmianie. Niegdyś łatwo było określić zachowania patriotyczne. Za patriotę bowiem uważana była osoba walcząca z wrogiem broniąc tym samym
terytorium własnego kraju. Podczas wojny nietrudno było dostrzec postawy ukazujące miłość do ojczyzny. Wielu bohaterów postawiło na szale
wszystko i za miłość do ojczyzny zapłaciło największą cenę – cenę swojego życia. Taki obraz patriotyzmu można było zaobserwować jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jednak w dzisiejszych czasach ciężko byłoby odnaleźć przykłady takiego oddania. Niemniej jednak należy mieć na uwadze,
iż patriotyzm zawsze domagał się ofiar, obecnie także wymaga poświęceń. Jednak są to już innego rodzaju poświęcenia, które nie wymagają
rozlewu krwi. Za współczesną ofiarę możemy uznać reakcję na wszelkiego rodzaju potrzebę ojczyzny. Zdaję się, iż wyznacznikiem współczesnego patriotyzmu są działania na rzecz zbiorowego dobra. W Konstytucji
4
5

Wielka encyklopedia PWN, t. 20, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004), s.380
Słownik wiedzy obywatelskiej, PWN, Warszawa 1970.
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Rzeczypospolitej Polskiej zaznaczono, iż „Rzeczpospolita jest dobrem
wszystkich obywateli” a „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”6. Nowoczesny patriotyzm to przede wszystkim bycie dobrym obywatelem, szanującym demokratyczne zasady życia w społeczności. Współczesny patriota
rzetelnie wywiązuję się z obowiązków względem ojczyzny. Zachowanie
patriotyczne związane będą z udziałem w rozwijaniu dobrobytu kraju,
angażowanie w życie polityczne, społeczne i gospodarcze, ale także kultywowanie pamięci o bohaterach narodowych. Patriotyzm objawia się
także poprzez cechy takie jak: pracowitość, odwagę a także uczciwość.
Bardzo ważnym elementem tworzenia wspólnego dobra jest dbanie o
jakość edukacji narodu oraz troska o dorobek intelektualny i kulturalny
ojczyzny. Wykształcenie, inteligencja, świadomość społeczeństwa a
przede wszystkim osób zajmujących się sprawami kraju pozwalają na
stworzenie podstaw budowy niezależnego życia państwowego. Patriotyzm jest rozpatrywany także jako czynnik ekonomiczny. Żyjemy w czasach dynamicznego wzrostu zagęszczania sieci handlu zagranicznego w
którym są wdrażane coraz mniejsze ograniczenia. Jednakże firmy inwestujące poza granicami kraju zostawiają tam nie tylko swój kapitał i potencjał ekonomiczny, ale także kulturę i tradycje wywodzące się z patriotyzmu. Z ekonomicznego punktu widzenia osoby zarządzające przedsiębiorstwem nie powinny kierować się czynnikami w których górują uczucia czy emocje, a więc nie powinny brać pod uwagę patriotyzmu. Jednakże każda osoba prowadząca działalność gospodarczą może w swych codziennych działaniach ukazywać zachowania patriotyczne. Współczesny
patriotyzm przedsiębiorcy może przejawiać się w codziennych działaniach takich jak: płaceniu podatków uczciwie i na czas, dbaniu o swoich
pracowników, klientów a także kontrahentów, czy też płaceniu swoich
zobowiązań wobec innych przedsiębiorców w terminie.
Ważnym aspektem związanym z patriotyzmem jest to, iż postaw
patriotycznych nie należy wymuszać. Można go jedynie propagować i
wspierać. Patriotyzm to w dużej mierze uczucie, a uczuć nie da się komuś
nakazać.
2. Przedsiębiorczość – wybrane aspekty
Przedsiębiorczość to termin, który trudno jednoznacznie zdefiniować, to zagadnienie o charakterze interdyscyplinarnym. Potocznie przedsiębiorczość można przedstawić jako zdolność do pokonywania wszel6
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kich trudności losu. Z biegiem upływu czasu definicje przedsiębiorczości
ulegały zmianie.
Tabela 1: Teoretyczne ujęcie przedsiębiorczości na przestrzeni lat

Autor
Frank H. Knight (1921)
Joseph
(1934)

Schumpeter

H. B. Hostelitz (1952)
A. Cole (1959)
M. Casson (1961)
W.B. Gartner (1985)
H. H. Stevenson, M.J.
Roberts i H.I. Grousbeck (1989)
M. M. Hart, H. H.
Stevenson, J. Dail (1995)

Definicja
„za przedsiębiorczość uważa korzyść z obcowania/znoszenia niepewności i ryzyka”
„przeprowadzanie nowych kombinacji w organizacji
firmy (nowe produkty, nowy serwis, nowe źródła
surowców, nowe metody produkcji, nowe rynki,
nowe struktury organizacji)”
„ koordynacja produktywnych źródeł... wprowadzenie innowacji oraz zaświadczenie kapitału”
„celowe działanie mające na celu rozpoczęcie oraz
rozwój biznesu ściśle zorientowanego na osiąganie
zysków”
„zdolności do podejmowanie decyzji i ocen dotyczących koordynacji rzadkich zasobów”
„umiejętność tworzenia nowych organizacji”
„poszukiwanie nowych możliwości bez względu na
aktualnie zarządzane zasoby”

„poszukiwanie nowych możliwości bez względu na
aktualnie zarządzane zasoby, jednakże ograniczone
przez wcześniejsze decyzje właścicieli”
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.wikipedia.org.

Pojęcie przedsiębiorczości jest bezpośrednio powiązane z przedsiębiorcom i przedsiębiorstwem. Zatem należy dokonać omówienia tych
pojęć. W świetle przepisów prawa przedsiębiorcą jest osoba fizyczna,
osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową7. Zgodnie z tą definicją przedsiębiorca utożsamiany jest z właścicielem działalności gospodarczej. Jednakże, ekonomiści podkreślają, iż
przedsiębiorcom może być także8: menedżer lub nadzorca, innowator,
osoba zatrudniająca czynniki produkcji, koordynator zasobów produkcyjnych, osoba wykazująca cechy przedsiębiorcze. Natomiast w języku

Art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r.,
Nr 16, poz. 93
8 T. Piecuch, op. cit., s. 58
7
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potocznym przedsiębiorca to osoba podejmująca się przedsięwzięcia dla
celów zarobkowych.
Zgodnie z art. 551 k.c. przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do
prowadzenia działalności gospodarczej. W literaturze ekonomicznej
przedsiębiorstwo jest definiowane jako wyodrębniona pod względem
ekonomicznym, prawnym oraz techniczno-organizacyjnym jednostka,
która prowadzi działalność wytwórczą (produkcyjną, usługową) lub
handlową9. Przedsiębiorca stanowi kluczową rolę w prowadzeniu przedsiębiorstwa. To przedsiębiorca decyduje o założeniu działalności gospodarczej i kierunku jej rozwoju. To właściciel przedsiębiorstwa podejmuje
decyzję związane z zatrudnieniem menedżerów odpowiedzialnych za
rozwój przedsiębiorstwa, bądź o samodzielnym jej prowadzeniu. Powszechnie to właśnie przedsiębiorcy postrzegani są jako innowatorzy
nowych pomysłów i procesów biznesowych.
Obfitość definicji przedsiębiorczości oraz zmiany w jej postrzeganiu
stwarzają potrzebę klasyfikacji i systematyzacji tego pojęcia. Z związku z
systematyzacją definicji przedsiębiorczości W. J. Baumolem, iż współczesne badania naukowe odnoszące się do przedsiębiorczości, odwołują się
do trzech głównych nurtów, otóż poglądów F. Knighta, J. Schumpetera i
szkoły austriackiej10.
Pierwszy pogląd skupia się na ryzyku, które przedsiębiorcy są w stanie ponieść. F. Knight ryzyko określił jako pewne (możliwe) odchylenie od
stanów oczekiwanych, które można przewidzieć i można się również przed
nim ubezpieczyć. Pogląd ten podzielał i kontynuował R. Griffin który uważa, że przedsiębiorczość to proces organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka11. W polskiej
literaturze przedmiotu pogląd ten możemy zaobserwować u W. Grzybowskiego, który twierdzi, iż działania przedsiębiorcze zależą głównie od predyspozycji przedsiębiorcy do ponoszenia ryzyka12.
Drugi pogląd zapoczątkowany przez J. Schumpetera akcentuję
zdolność przedsiębiorców do tworzenia nowych produktów, idei, ryn-

R. Milewski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002, s. 163.
W. J. Baumol, Entrepreneurschip: Productive, Unproductive, and Destructive,
Journal of Political Economy, vol. 98, 1990r., s. 893 – 921., [w:] A. Gaweł, Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wyd. AE, Poznań 2007r., s. 14.
11 R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2001, s. 730.
12 W. Grzybowski, Przedsiębiorczość i ryzyko w gospodarce rynkowej, Wyd.
UMCS, Lublin 1994, s. 5.
9

10
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ków, technologii13. Kontynuatorem tego poglądu był m.in. P. Drucker,
który twierdził, że przedsiębiorczość nie zajmuje się psychologią i cechami charakteru przedsiębiorców, ale ich działaniami14. W założeniu
tego poglądu przedsiębiorczość ukazywana jest pod postacią jej gospodarczych funkcji.
Trzeci pogląd skupia się na zysku. Nurt ten bazuje na poglądach M.
Kirznera i L. Misea, którzy do przedsiębiorczości odnosili się jako do odkrywania informacji czy też okazji i umiejętności ich wykorzystania w
sferze rynkowej15.
Tabela 2: Współczesne definicje przedsiębiorczości

Autor
M. Bratnicki

Definicja
Przedsiębiorczość przejawia się w takim działaniu przedsiębiorcy, który zdobywa bogactwo, a przy okazji zwiększa
tempo zmian w gospodarce wykorzystując swój talent i
nierzadko szczęście.
T. Kraśnicka
Przedsiębiorczość jest szczególnym rodzajem aktywności
ludzi, działających indywidualnie lub wewnątrz organizacji,
polegającej na wykorzystywaniu pojawiających się w otoczeniu okazji, przez realizację przedsięwzięć, które przynoszą efekty ekonomiczne i (lub) pozaekonomiczne ich podmiotom oraz otoczeniu.
J. Macieja
Przedsiębiorczość to cudowny sposób tworzenia i budowania czegoś nowego praktycznie z niczego, to znaczy umiejętnością wykorzystywania pomysłów i zasobów niedostrzegalnych dla innych.
T. Pszczółkowski
Przedsiębiorczość to stawianie sobie i innym celów lub zadań z własnej inicjatywy i troszczenie się o sprawną (przede
wszystkim skuteczną) ich realizację.
M. Strużycki
Przedsiębiorczość nie jest sferą działania ideowego, lecz
dobrze rozumianym interesem dla każdej przedsiębiorczej
jednostki i przedsiębiorstwa.
J. D. Antoszkie- Przedsiębiorczość to działalność prowadząca do rozwoju i
wicz
tworzenia nowych wartości.
D. Sexton, N. Przedsiębiorczość to taka postawa wobec zarządzania, któBowman – Upton ra prowadzi do wykorzystania szans.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie T. Piecuch, Przedsiębiorczość.
Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010r., s. 36 – 44.
A. Gaweł, Ekonomiczne… op. cit., s. 15
P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Wyd. PWE, Warszawa 1992, s. 7.
15 A. Gaweł, Ekonomiczne… op. cit., s. 15.
13
14
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W przedstawionych definicjach duży nacisk kładziony jest na twórcze działanie przedsiębiorcy, które może przejawiać się poprzez: stawianie sobie i innym celów lub zadań, tworzenie i budowanie czegoś nowego czy też realizację przedsięwzięć przynoszących ekonomiczne efekty.
Działanie przedsiębiorcze występują według schematu:

Reasumują, literatura przedmiotu przedstawia przedsiębiorczość z
trzech perspektyw takich jak: proces, postawa i zachowanie16.
Przedstawianie przedsiębiorczości jako procesu wiąże się z powstawaniem czegoś nowego, co przyniesie zysk, niesie to ze sobą ryzyko
i niepewność, jednak umożliwia wyzwolenie pomysłowości, kreatywności, inicjatywy, a także utworzyć nowe atrybuty przedsiębiorczości. Do
najistotniejszych cząstek procesu przedsiębiorczego należą: szansa, zasoby i zespół. Osoba przedsiębiorcza w pierwszej kolejności zauważa szansę na rynku, to ona tworzy fundament całego procesu. Zidentyfikowanie
szansy rynkowej stwarza możliwość do podjęcia działań. W dalszym
kroku przedsiębiorca komponuje zespół. Przy dobieraniu zespołu należy
zwrócić uwagę na doświadczenie, kwalifikację zawodowe, zaangażowanie, kreatywność, a także umiejętność pracy w zespole.
Przedsiębiorczość przedstawiania jako postawa ściśle wiąże się z
cechami ludzkimi. Według tego spojrzenia, przedsiębiorczość to zespół
cech ludzkich, który bazuje na tendencji do inicjowania nowych działań,
udoskonalaniu występujących już elementów środowiska a także na aktywnej, kreatywnej postawie wobec rzeczywistości otoczenia jednostki17.
Trzecie podejście przedstawiające przedsiębiorczość jako zachowanie jest ściśle związane z aktywnością ludzi. Osoby te działają indywidualnie bądź wewnątrz organizacji. Obdarzeni są umiejętnościami zastosowania nowych pomysłów a także nadarzających się okazji. Zachowania
przedsiębiorcze rodzą się w potrzebach ludzkich, ukazywane są poprzez
cele, dążenia i skutki działalności przedsiębiorców18.

T. Piecuch, op. cit., s. 37-44.
F. Kapusta, Przedsiębiorczość – teoria i praktyka, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2006, s. 19–20.
18 T. Piecuch, op. cit., s. 40-41.
16
17
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3. Przedsiębiorczość patriotyczna
Przedsiębiorczość patriotyczna to termin trudny do zdefiniowania,
łączy on bowiem dwa określenia: przedsiębiorczość oraz patriotyzm.
Ogólna definicja przedstawia patriotyzm jako miłość do ojczyzny, natomiast przedsiębiorczość skupia się na polowaniu na okazje wszędzie tam,
gdzie lokalna nierównowaga rynku może przynieść zysk nadzwyczajny,
a więc czy we współczesnych czasach da się ze sobą połączyć te dwa pojęcia? Żyjemy w czasach dynamicznego wzrostu zagęszczania sieci handlu zagranicznego w którym są wdrażane coraz mniejsze ograniczenia.
Jednakże firmy inwestujące poza granicami kraju zostawiają tam nie tylko swój kapitał i potencjał ekonomiczny, ale także kulturę i tradycje wywodzące się z patriotyzmu. Z ekonomicznego punktu widzenia osoby
zarządzające przedsiębiorstwem nie powinny kierować się czynnikami w
których górują uczucia czy emocje, a więc nie powinny brać pod uwagę
patriotyzmu.
Problemem w zdefiniowaniu przedsiębiorczości patriotycznej może
być także źle rozumiany patriotyzm. Miłość do ojczyzny i utożsamianie
się ze swoim narodem należy odróżnić od postaw wyższości, wrogości i
nienawiści wobec innych narodów i kultur. Takie przekonanie prowadzi
do dyskredytacji innych narodów a czasem nawet do ich dyskryminacji.
Skutkiem takich działań jest blokowanie rozwoju gospodarczego, czy też
nie brania pod uwagę wartościowych dorobków innych narodów. Jednakże prawidłowe spojrzenie na patriotyzm daje możliwość zauważenia i
krytycznego spojrzenia na wady narodowe.
Mówiąc o zagadnieniu przedsiębiorczości patriotycznej należy
wspomnieć o etnocentryzmie. Według słownika języka polskiego etnocentryzm to: postawa członków jakiejś grupy społecznej wyrażająca się w
przekonaniu, że własna kultura stanowi punkt odniesienia przy opisie i
ocenie kultur innych grup społecznych. Problematykę etnocentryzmu
konsumenckiego podjęli amerykańscy uczeni Terence A. Shimp i Subhash Sharma. Według nich etnocentryzm konsumencki to:” przekonanie
podzielane przez konsumentów na temat powinności i moralności kupowania towarów pochodzenia krajowego”19. Konsumenci, którzy są
nakierowani etnocentrycznie wybierają produkty wytworzone w kraju,
jednocześnie odrzucając produkty zagraniczne20. Ich wybór uzależniony
19 T. A. Shimp, S. Sharma, Consumer Ethnocentrism: Construction and Validation
of the CETSCALE, Journal of Marketing Research, 1987:24 (3), s.280
20 A. Szromnik, Etnocentryzm konsumencki – istota i uwarunkowania rozwoju,
Marketing i Rynek, 1998:11, s. 2–13
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jest od względów moralnych. Wybierając produkt nie bazują na jego cenie czy też jakości, a jedynie na względach pochodzenia produktu. Z pełną świadomością porzucają nabywanie towarów importowanych. Zakup
towarów pochodzenia zagranicznego traktują jako zachowanie nieetyczne, niemoralne, niewłaściwe, wyniszczające krajową gospodarkę. Według
etnocentrycznie nastawionych konsumentów zakupy dóbr importowanych zmierza do ograniczenia produkcji krajowej, ekspansji obcego kapitału a także utraty miejsc pracy. Etnocentryzm konsumencki tworzy konstrukcję patriotyzmu gospodarczego w sferze konsumpcji.
Wielokrotnie patriotyzm bywa kontrastowany z nacjonalizmem,
chociaż nie we wszystkich językach i ideologiach. Jako wyłącznie takie
przywiązanie, oddanie względem ojczyzny i tylko taka solidarność z
własnym narodem, którym nie towarzyszy wrogość do innych narodów i
chęć ich poniżenia, duma narodowa zaś nie przekształca się w megalomanię21. Pojęcia patriotyzmu i nacjonalizmu są często mylnie interpretowane, uważane za tożsame, oba te terminy nadają pozytywny stosunek
do własnej ojczyzny i narodu oraz towarzyszący im stosunek do obcych
narodów. Są to pojęcia o charakterze silnie ideologicznym. Patriotyzm to
postawa (lub ideologia), która przejawia się miłością i poświęceniem dla
ojczyzny (a w razie potrzeby jej obroną), troską o jej dobro i rozkwit Patriotyzm jest kategoryzowany pozytywnie jako postawa „normalna" i
społecznie szanowana, skupiająca się na miłości do swojego kraju, ale
nieodrzucająca prawa do istnienia i samostanowienia innym państwom i
narodom22. Nacjonalizm to również postawa (lub ideologia), koncentrująca się na miłości do narodu, a nie ojczyzny; jest waloryzowany negatywnie jako stwarzający potencjalne lub rzeczywiste zagrożenie dla obcych23.
Jedynie w dyskursie narodowo-prawicowym polski nacjonalizm jest bliższy patriotyzmowi niż szowinizmowi i oceniany pozytywnie24. Nacjonalizm jest więc przeciwieństwem patriotyzmu, jako specyficzna postać
egoizmu25. Przedstawione terminy tworzą przejrzysty ciąg na skalach
pozytywny - negatywny, a nawet zdrowy - chory26. Czasem patriotyzm
bywa traktowany jako fundament, dla nacjonalizmu. Do cech, które określają oba pojęcia można zaliczyć: miłość do narodu, chęć zagwarantowahttps://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3955049
M. Brzozowska, Patriotyzm i nacjonalizm w polskim dyskursie ideologicznym,
Etnolingwistyka 21, 103-120, 2009
23 Tamże
24 Tamże
25 https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyzm
26 Brzozowska, jw.
21
22
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nia i zachowania stałości bytu narodu, szacunek względem historii, społeczności, tradycji, kultury czy też obyczajów, a także świadomość jedności z narodem.
Zagadnienie przedsiębiorczości patriotycznej w wielu swoich segmentach porusza zakres rozmyślań dotyczących działalności gospodarczej człowieka. Niektóre przejawy patriotyzmu podkreślają element
„ziemi” w miłości do ojczyzny i używają symboliki rolnictwa i gleby.
Przedsiębiorczość powiązana z patriotyzmem rozumianym jako miłość
do ziemi ojczystej musi brać pod uwagę dwa zagadnienia. Pierwsza
związana jest z przedsiębiorczością przedstawiającą wartość terytorium a
także jakość produktów. Drugie zagadnienie związane jest z ochroną
środowiska. Z ochroną środowiska związane są obowiązujące normy
prawne i etyczne do których dochodzi cząstka napiętnowana emocjami i
uczuciami. Cząstka ta nie stwarza zagrożenia, stanowi wzmocnienie. Tematyka przedsiębiorczości patriotycznej ma związek z ideą odpowiedzialnego biznesu a także ekologią. Jednakże, wychodzi poza ich ramy,
poddaje w wątpliwość, przysparza nowe argumenty a także może być
natchnieniem do dalszych rozważań dotyczących przedsiębiorczości.
Przy dyskusji na temat przedsiębiorczości patriotycznej należy uwzględnić także kwestie związane z działalnością gospodarczą i walorów dziedzictw kulturowych społeczności krajowych.
Zakończenie
W zagadnieniu dotyczącym przedsiębiorczości patriotycznej możemy znaleźć wiele aspektów poruszających zakres rozmyślań dotyczących działalności gospodarczej człowieka. Przedsiębiorczość patriotyczna
musi brać pod uwagę dwa aspekty. Pierwszy z nich związany jest z
przedsiębiorczością przedstawiająca wartość terytorium, drugi zaś związany jest z ochroną środowiska. Kwestia przedsiębiorczości patriotycznej
dotyczy także idei odpowiedzialnego biznesu i ekologii. Przy dyskusji na
temat przedsiębiorczości patriotycznej należy uwzględnić także kwestie
związane z działalnością gospodarczą i walorów dziedzictw kulturowych
społeczności krajowych. Zagadnienie przedsiębiorczości patriotycznej jest
jeszcze mało zbadaną kwestią, wymaga dalszych i pogłębionych badań.
Streszczenie:
Przedsiębiorczość i patriotyzm to terminy trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Ogólna definicja przedstawia patriotyzm jako miłość
do ojczyzny, natomiast przedsiębiorczość skupia się na polowaniu na
okazje wszędzie tam, gdzie lokalna nierównowaga rynku może przynieść
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zysk nadzwyczajny. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia
przedsiębiorczości patriotycznej na podstawie literatury przedmiotu.
Pierwsza część artykułu skupia się na przedstawieniu patriotyzmu z
uwzględnieniem biegu czasu. W drugiej części omówiona zostanie istota
i pojęcie „przedsiębiorczości”. W trzeciej części artykułu zostanie przedstawiona próba definicji przedsiębiorczości patriotycznej a także zostaną
poruszone problemy badawcze, jakie należy podjąć w związku z tym
zagadnieniem.
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość, patriotyzm, przedsiębiorczość
patriotyczna, nowoczesny patriotyzm
Summary:
Entrepreneurship and modern patriotism
The main purpose of the article is to present presenting the problem
of patriotic entrepreneurship.The first part discusses various aspects of
patriotism. Patriotism is love for the homeland. Different priorities are set
for patriots in times of military activities and different one – during periodsof peace. In times of peace, patriotism is sensitive in a particular way
to the community, it shows exceptional concern for cultural goods and
values, and manifests respect to the homeland. The second part discusses
various aspects of entrepreneurship. Entrepreneurship has been described as the "capacity and willingness to develop, organize and manage a
business venture along with any of it’s risks to make a profit.". The entrepreneur is commonly seen as an innovator—a designer of new ideas and
business processes. Management skills and strong team building abilities
are often perceived as essential leadership attributes for successful entrepreneurs. Priorities of entrepreneurship include being sensitive to the
social aspects of doing business.
Key words: entrepreneurship, patriotism, modern patriotism
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Karolina Mytkowska

Refleksje o patriotyzmie w twórczości Witolda Hulewicza
I.
Witold Hulewicz (1895-1941) to polski poeta, tłumacz i krytyk literacki, pochodzący z rodziny, w której „nie brakowało postaci na poły
legendarnych, które przydawały dziejom rodzinnym soli i pieprzu, a
zarazem stanowić mogły punkt odwołania dla potomków, ceniących
sobie przecież nie tylko obowiązek społeczny, lecz i fantazję”1. To także
działacz, któremu nieobce były doświadczenia patriotyczne. Niewątpliwie ogromny wpływ na to miało wychowanie, jakie wyniósł z domu.
Rodzice2 Witolda uczyli okoliczne chłopskie dzieci czytać i pisać w języJ. Ratajczak, Zgasły „brzask epoki”, Poznań 1980, s. 171.
Agnieszka Hulewicz-Feillowa wspominała także, jak ważne w rodzinie
Hulewiczów było przywiązanie do tradycji oraz szacunek wobec starszych. Na
potwierdzenie tego przywołała następującą sytuację: „Na imieniny Mamy, Tatki czy Dziadziusia dzieci deklamowały wierszyki pisane przez Leona czy Helenę. Była to ich tradycja rodzinna. Gdy mały Witoldek przyszedł na świat, w
dniu imienin Dziadziusia przypięto do becika niemowlęcia wierszyk i z tym
»powinszowaniem« został nowy wnuczek zaniesiony przed oblicze solenizanta. Wierszyk ten brzmiał:
Witam Ciebie, tu przez Bozię zesłane,
Jako wnuczę już czternaste ci dane.
W łaski i twoje, miły Dziadziu, się wpraszam
I życzenia całym sercem wygłaszam.
Wszyscy pewnie mówią o mnie, że krzyczę,
Ja w ten sposób, jako umiem, Ci życzę.
Niech życzenia lecą w nieba przestworze,
Tam je przyjmij i wysłuchaj, o Boże.
Dziadzi memu sił i zdrowia użyczaj,
Dobrem wszelkim życie Dziadzi nasycaj!
Niech Witoldek, teraz w pierwszej swej wiośnie
Kiedyś tobie na pociechę urośnie.
Niech ku cnocie i prawości wciąż zmierza.
Niech ma Polska zeń dzielnego rycerza!
Niechaj wstąpi w polskie serca otucha!
W imię Ojca, w imię Syna i Ducha.
Ten wierszyk, wprawdzie słabiutki i częstochowski, jest jednak odbiciem
1
2

ku polskim, a także wdrażali je w tajniki wiedzy historycznej oraz geografii ojczystej. Polaków w XIX i XX wieku zaborcy starali się wynarodowić, a za aktywność patriotyczną groziły surowe konsekwencji, dlatego też uczniowie przychodzili pod pretekstem nauki szycia i robótek
ręcznych. Każde dziecko miało przy sobie rozpoczętą robótkę na wypadek, gdyby pojawił się policjant czy żandarm. Hulewiczowie tajną edukację prowadzili wspólnie z księdzem z parafii w Graboszewie. Nauczanie w języku polskim wiązało się z ryzykiem, ponieważ od 1873 r.
oficjalnym językiem nauczania w zaborze pruskim był niemiecki, a od
1876 r. był on również jedynym językiem urzędowym. Ostatnim przedmiotem, dopuszczonym do nauczania w języku polskim, była religia.
Gdy i tego zabroniono, w 1901r. zastrajkowały dzieci szkolne we Wrześni3, Miłosławiu4 i Pleszewie5. Witold Hulewicz o strajku tylko słyszał,
pragnień i dążności tamtego pokolenia”. A. Hulewicz-Feillowa, Rodem z Kościanek, Kraków 1988, s. 46-47.
3 „My z Tobą Boże rozmawiać chcemy,
lecz »Vaterunser« nie rozumiemy
i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać,
boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz”
– anonimowy wiersz napisany przez dzieci wrzesińskie w roku 1901,
http://wrzesnia.w.interia.pl/historia/strajk.htm,
10.04.2014.
Wydarzenia
wrzesińskie stały się symbolem walki Polaków w zaborze pruskim o używanie
własnego języka. Wiele społeczeństw z kilkunastu krajów świata zaprotestowało przeciwko użyciu wobec uczniów kar cielesnych. Przeciw brutalnej germanizacji polskich dzieci protestowali także Maria Konopnicka i Henryk Sienkiewicz. Konopnicka napisała emocjonalny wiersz O Wrześni, a Sienkiewicz w
krakowskim czasopiśmie „Czas” opublikował dwa listy: O gwałtach pruskich (w
listopadzie 1901 r.) oraz List otwarty do J.C.M. Wilhelma II, króla pruskiego (w listopadzie 1906 r.). Piętnował w nich postępowanie władz pruskich wobec polskich dzieci, a także antypolską politykę pruską. List z 1906 r. wydrukowany
został we wszystkich polskich gazetach w zaborach austriackim i rosyjskim
oraz w wielu czasopismach zagranicznych, ponieważ w roku 1905 Sienkiewicz
otrzymał Nagrodę Nobla za całokształt pracy artystycznej, stając się osobą powszechnie znaną. Polski pisarz apelował (list z dn. 19 listopada 1906 r.): „Szkoła, a w niej nauczyciel, w Królestwie Pruskim nie jest przewodnikiem, który
dziecko polskie oświeca i prowadzi do Boga, ale jakimś bezlitosnym ogrodnikiem, którego urzędowym obowiązkiem jest zdrową polską latorośl przemocą
przerobić, choćby na krzywą i skarlałą płonkę niemiecką. I oto z każdym rokiem więcej w tych szkołach łez, więcej świstu rózeg, więcej męczeństwa […].
W dzisiejszych czasach wysuwa się, jako największa, tylko jedna wojna: całego
państwa, całej potęgi pruskiej z dziećmi” H. Sienkiewicz, List otwarty do Wilhel-
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ponieważ nie chodził do szkoły miejskiej. Rodzice opłacali mu prywatnych nauczycieli. Korepetytorzy i guwernantki nauczali oficjalnych
przedmiotów, zabronionych natomiast uczyli rodzice. Leon (ojciec Witolda) uczył także dzieci6 recytować:7 „dbał nade wszystko o patriotyczne wychowanie siedmiorga dzieci, czterech synów i trzech córek, nauczał ich od najmłodszych lat języka polskiego, historii, literatury i geografii ojczystej, wieczorami zaś lubił czytać wiersze wybitnych polskich
pisarzy i poetów, Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Prusa, Żeromskiego, Konopnickiej i poetów Młodej Polski. Po
uchwaleniu pruskiej ustawy o wywłaszczeniu majątków i gospodarstw
rolnych «dla ratowania zagrożonej niemczyzny» w Wielkopolsce Leon
Hulewicz, znany ze swego patriotyzmu, mógł spodziewać się najgorszego. Stąd w 1908 roku wystosował do swoich synów, znajdujących się
na różnych uczelniach w Polsce i za granicą, znamienny list, w którym
czytamy między innymi: «Oświadczam Wam, że skoro przyjdzie na
mnie kolej, nie myślę się ugiąć przed gwałtem i zamierzam bronić dostępu do mego domu z bronią w ręku. Was, kochani synowie, nie chcę
krępować w Waszej decyzji. Każdy musi sam postanowić, co czynić i jak
się w takim przypadku zachować, a radzić się powinien wyłącznie swego sumienia. Zapytuję Was teraz, czy – gdy ta chwila nadejdzie – chcecie
być przy mnie, czy też zachować swoje siły i zdrowie, by później może
dopiero pomścić śmierć Waszego ojca i krzywdy dokonane w Narodzie
Polskim.» «Wszyscy czterej – pisze dalej Bohdan Hulewicz – rozproszeni po świecie, odpowiedzieliśmy zgodnie, że oczywiście staniemy u boku ojca i prosimy, by nami dysponował»8”.

ma II, Króla pruskiego, [w:] tenże, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. LIII, Warszawa
1952, s. 137.
4 W 1905 r. i pierwszej dekadzie XX w. ośrodek strajków szkolnych w obronie mowy polskiej, domagających się wprowadzenia języka polskiego do szkół.
5 A. Karaś, Miał zbudować wieżę. Życie Witolda Hulewicza, Warszawa2003, s.
16.
6 „Ojciec faworyzował najstarszego syna, który cieszył się też autorytetem
wśród młodszego rodzeństwa. Brat najmłodszy znów był, jak to się często zdarza,
beniaminkiem matki. Jako »maminsynek« był przez rodzeństwo mniej lubiany. Na
pytanie starszych, »kto to nabroił«, bezpodstawnie i złośliwie odpowiadaliśmy –
Witold. Często niesłusznie pomawiany braciszek płaczliwie skarżył się »Wszystko
na mnie« […]” W. Hulewicz, Czy zawsze wspominać miło?, cyt. za: Tamże, s. 9.
7 Tamże.
8 B. Hulewicz, Wielkie wczoraj w małym kręgu, Warszawa 1968, s. 12-13.
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II.
Frontowe relacje Witolda Hulewicza rozsypane w „Zdroju” i zebrane w cyklu Z pożodze, a obejmujące lata 1917-1918, pisane były z pozycji obserwatora i uczestnika, dla którego tocząca się wojna była jednak
wojną obcą, widzianą w mroku, „przez szkiełko fioletu”, chociaż własne
i przejmująco osobiste były: cierpienie, ból, odraza i strach. W późniejszym cyklu Budowa wieży, obejmującym okres od 1919 do 1920 roku do
głosu dochodzi „budowniczy” i „strażnik”, jako że budowana wieża9ojczyzna funkcjonowała tutaj w pojęciu wieży strażniczej (później też
swoją wieżę zbuduje sam Hulewicz; będzie to jednak wieża nawiązująca
do horacjańskiego „Exegimonum entumaere perennius”). Hulewicz
odchodzi teraz od „zabrudzonych szyb obrazków kalejdoskopu pejzażowego”, by spojrzeć „w bezdnię jam ocznych majestatycznej w nędzy
swej przekupki”, do czego skłania go idea społecznego solidaryzmu.
Pragnie „wczuć się w nienawiścią drgające nozdrza samotnego w życiu
zapomnianym robotnika”, uścisnąć „lepką potem rękę podstarzałej służącej”, aby w miejsce Anioła Zemsty wprowadzić ducha miłości10.
Płomień w garści to tom, który przepełniony jest atmosferą grozy i
wizji apokaliptycznych, Czytelnik wprowadzony jest w świat napięć, zła
i brutalności. Nastrój zostaje wzmocniony poprzez mocne obrazowanie,
przepełnione rozlewającą się krwią i kipiące złowrogą, demoniczną
przyrodą. Poeta podkreśla sens i ogrom śmiertelnych ofiar, „nie rozróżnia mniej czy bardziej sprawiedliwie zabitych”11. Mimo iż wiersze dotyczą I wojny światowej, w rzeczywistości są one kroniką o uniwersalnych
emocjach, wydarzeniach wojennych i zachowaniach ludzi w obliczu
trudnej i traumatycznej sytuacji batalistycznej. To krzywa odzwierciedlająca z jednej strony świadomość mocy i przypływ siły, z drugiej zaś –
niczym romantyczny bohater – poczucie upadku i bezsensowność składanej ofiary. Jednym słowem – Olwid „życie widzi i zna doskonale jego
treści”, maluje „z bystrym zapatrzeniem na szczegóły” i daje „doskonałe
obrazki z wojny, ujęte refleksyjnie”12. Witold Hulewicz „pragnie stać się
nieomal kronikarzem zachodzących wokół niego wypadków wojen„Przyszłość pokaże, że Witold weźmie sobie do serca słowa Przybyszewskiego. […] Witold będzie budował „swą wieżę” na wzór tych, jakie widział we
Flandrii, w przerwach między atakiem i obroną, a może sygnalizując swoim
migaczem…” A. Karaś, Miał zbudować…, dz. cyt., s. 53.
10 W. Hulewicz, Mane, [w:] tegoż, Płomień w garści, Poznań 1921, s. 34-36.
11 A. Karaś, Miał zbudować…, dz. cyt., s. 69.
12 J. Stycz, H. Naglerowa, Wydawnictwa „Zdroju”, „Ponowa” 4(1924).
9
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nych, wszechogarniającego zła i bestialstwa. Żywioł wojny jest bowiem
jak gdyby nie do pokonania ani do wyminięcia, nie da się go też oddać
za pomocą słów, niemniej jednak wiele rzeczy wskazuje na to, że chodziło poecie mimo wszystko o coś więcej13:
[…] o metodę użytkowania materii jako poręcznego artystycznie
tworzywa dla wyrażania trudno uchwytnych i niewyrażalnych jakże
często stanów ducha. Zwłaszcza jeśli się zważy, że Obrazki zrodzone
przez wojnę już niejako same ze swej natury przyległy do spustoszeń,
chaosu, rozbicie i zdruzgotania - ludzkiej duszy, dzięki czemu rozchwianiu i zatarciu uległa granica pomiędzy duchem i materię, wewnętrznością i zewnętrznością.
Gdyby zatem propozycja ta została rozwinięta i kontynuowana14,
Tadeusz Peiper nie mógłby zdrojowej wrogości do materii i dążeniu do
ducha przeciwstawić postulatu, głoszącego, że „dla nas teraźniejszość jest
godną następczynią przeszłości, materia zaś tworzywem twórczego ducha”15.
W obrazach rysowanych przez Olwidaczłowiek nierzadko pozbawiony jest psychiki, duchowości. Zostaje określony jako kształt –
bryła, cień, czyli materia bez uczuć i emocji.Zabieg ten podkreśla dramaturgię postaci – czy może lepiej – sylwetek, które pozbawione są człowieczeństwa, są marionetkami w czyichś rękach. Nie potrafią samodzielnie myśleć, mimowolnie cierpiąc w swej bezradności (podobnie
określani są ludzie w obliczu zagrożenia w takich książkach jak Jądro
ciemności Josepha Conrada16 czy Dżuma Alberta Camusa17):
Zaraz podniosę wzrok …
Ale jeszcze patrzę na kołyszącą się przede mną szarą bryłę, na chwiejący się w takt bagnet, na wyłaniającą się i znikającą lewą nogę - prawą nogę
- lewą - prawą - lewą - prawą Coś utrudzonego spoczęło na chwilę na moim ramieniu. Coś ciężJ. Ratajczak, Zgasły…, dz. cyt., s. 230-231.
Wiadomo jednak, że w tym kierunku twórczość ekspresjonistów poznańskich nie poszła i lekcja wojny - nawet w doświadczeniu poetyckim Olwida została wkrótce zaprzepaszczona. Na przekór pierwszym, bardzo interesującym próbom i wstępnym diagnozom. Tamże, s. 231.
15 T. Peiper, Teraźniejszość i materia, „Zwrotnica” 1923; przedruk: Tędy. Nowe
usta, Kraków 1972, s. 104
16 J. Conrad, Jądro ciemności, Kraków 2006.
17 A. Camus, Dżuma, Warszawa 2018.
13
14
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kiego jak zbrodnia. W rozwichrzeniu brody trudno rozeznać dwoje mętnych oczu. Usta błotem plugawe bełkocą: „Durst...”18.
Ludzkie bryły czy też ludzkie cienie przypominają kalekie twory,
często obdarzone co najwyżej jednym zmysłem lub istniejące wyłącznie w
jęku, bełkocie, szepcie, na który potrafią się jeszcze zdobyć19: „Oczu nie
widać. Patrzą w duszę”20; „Usta błotem plugawe bełkocą”21; „[…] nieruchome dotąd zwoje mózgu poczęły się ruszać i rozwijać w najpotworniejsze gady”22. Tylko tyle daje się teraz spostrzec z człowieka, gdyż tylko tyle
z niego pozostało. Nic dziwnego, że znacznemu zbliżeniu i przemieszaniu
uległy również granice życia i śmierci, do tego stopnia, że trudno odróżnić
żywych od umarłych23 tak jak to dzieje się w poniższym wierszu:
I tu jest wszystko. Wszechmocność słowa, potęga milczenia,
wszechciągłość chwili, grzmot ciszy, wszechświat jednego
człowieka, radość rozpaczy, wieczne jednej myśli wesele.
I tu jest wszystko. Paradoksów niema24.
czy w innym miejscu:
Jeden mówi: trwać. Drugi nie mówi nic.
Jeden mówi: żyć! Drugi nie mówi nic.
Jeden patrzy w ziemię. Drugi zamknął oczy25.
Witolda Hulewicz pisze o trudnych wyborach, o moralności, której
nie powinno się oceniać z perspektywy czasu. Podważając istotę człowieczeństwa, kreśli małych bohaterów zbudowanych z szeregu kontrastów.
Udowadnia, iż człowiek jako cień, jest zbyt słaby, by przezwyciężyć zło.
Znika w nim to, co definiuje go właśnie jako człowieka myślącego, coś, co
go wyróżnia spośród innych istot żywych. Hulewiczowska „bryła” musi
walczyć z duchami, złośliwymi chochlikami, istotami z innych światów.
Jest bacznym obserwatorem, wrażliwym na dochodzące zewsząd dźwięki.
W. Hulewicz, Furioso, [w:] tegoż, Płomień…, dz. cyt., s. 15.
J. Ratajczak, Zgasły…, dz. cyt., s. 233.
20 W. Hulewicz, Msza, [w:] tegoż, Płomień…, dz. cyt., s. 10.
21 W. Hulewicz, Furioso, [w:] tamże, s. 15.
22 W. Hulewicz, Szepty, [w:] tamże, s. 12.
23 J. Ratajczak, Zgasły…, dz. cyt., s. 234.
24 W. Hulewicz, Organy, [w:] tegoż, Płomień…, dz. cyt., s. 59.
25 W. Hulewicz, Tak jest, [w:] tamże, s. 51.
18
19
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Józef Ratajczak zwraca uwagę na fakt, iż26: „Nie były to cechy stawiane w „Zdroju” najwyżej. Wyglądały nawet podejrzanie, gdyby rygorystycznie przestrzegać formuły programowej, na szczęście - niezwykle
elastycznej i pojemnej. Obrazki z wojny zakładały przecież przewagę opisu nad refleksją i przeżyciem, górowanie „im” nad „ex”, a więc impresyjny charakter notatek, umiejętnie podchwytujących życie w rozlicznych (tj. - zewnętrznych) przejawach. A jak należało rozumieć „ekspresję tężyzny”? Jako panowanie ciała nad duchem, maszyny nad człowiekiem […]”. Przywołany badacz dodaje, iż „poezja Witolda Hulewicza,
niezależnie od uzyskanej później (nie tylko przez nią, lecz także przez
inne kierunki) zdecydowanej równowagi, rozgrywa się jeszcze w tekstach Olwida pomiędzy dwoma biegunami rodzącymi ostre napięcia,
pomiędzy - mówiąc słowami Kandinskiego – „wcieleniami ducha” i
„zapasami materii”, w starciu Wielkiej Abstrakcji z Wielką Realistyką.
Nic dziwnego, że poszukując miejsc pogranicznych, zazębiających się i
przenikających się wzajemnie stref obu tych rzeczywistości - poeta z
upodobaniem wybiera mroki, zmierzchy, półcienie i nocne rozbłyski,
kiedy świat zdarzeń staje się niepewny i podważalny, gdy rzeczy tracą
ostre kontury, a rozproszenie materii sprzyja rozproszeniu ducha. W
takich sytuacjach, pogłębionych w dodatku zachwianiem rzeczywistości
wymiarów świata, ustalonych proporcji i relacji, na co wpływa przecież
wojna, a także żołnierskie otępienie, będące wynikiem nadmiernego
trudu i wielogodzinnego czuwania, rzeczywistość „rzeczywista” mogła
być łatwo wypierana przez halucynacje i przywidzenia, fragmenty urojeń mogły nasuwać się na realistyczne strzępy obrazu, ale też z drugiej
strony życie wewnętrzne wypierały wyostrzone bodźce napływające z
zewnątrz, silniejsze od duchowego obrazu rzeczywistości. Ta gra widzianego i domyślnego, uchwyconego obrazu rzeczywistości.”
III.
Hulewicz tworzy specyficzny klimat, przepełniony przemijaniem,
rozrachunkiem z życiem, kruchością i marnością egzystencji. „Ta szczególna perspektywa w spojrzeniu na życie, na ludzki los, owo ciągłe i pełne
przymierze ze śmiercią, skłaniają poetę do stosowania ostrych kontrastów,
a zwłaszcza - do postawienia dziecka (więc początku, zaczynu życia) oko w
oko ze śmiercią (to jest - z jego kresem). Przy czym nie stroni Hulewicz od
dosadnych, brutalnych szczegółów, mogących wywołać wstrząs, odepchnąć - okrucieństwem. Mało tego, umarli są tutaj opisani dokładniej niż
26
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J. Ratajczak, Zgasły…, dz. cyt., s. 230.

żywi, istnieją jak gdyby w sposób pełniejszy, stają się bardziej ludzcy27.
Pogodzeni z ziemią mogą już spojrzeć „prosto w Niebo”, „gwiazdom w
oczy”, gdyż śmierć jest im „teraz kumą”, jest ich przyszłością. A tak – „zaczajona czeka aż z wychodzących wybierze sobie najmilszych i za kark
ułapi czule, radośnie, zimno... Nie jestże ona wybawicielką najmilszą?”28.
W tak naładowanym śmiercią krajobrazie pełnym upiorów, trupów, zjaw
ludzi, mroku i krwi nie mogło zabraknąć przynajmniej pewnych elementów łatwo czytelnego, średniowiecznego dance macabre29. W utworze Msza30
rolę tradycyjnej dziewki-śmierci kuszącej do wiecznego snu przestraszonego umarlaka-amanta, pełnią „dwa chłodne granaty”, które „ściskają głowę
tępych nożyc błyskiem. A wnętrz swych głuchym bulgotaniem wpychają
w mózg gorejącej żądzy szeptem: Luby...! Pójdź z nami... pohulasz... potańczysz... spijesz się... a potem się wyśpisz, dobrze wyśpisz... luby...!” Klimat
ten można zestawić z Królem Olch, gdzie czytamy:
Pójdź chłopcze w las, w ten głuchy las!
Wesoło będzie płynąć czas.
Przedziwne czary roztoczę w krąg,
Złotolitą chustkę dam ci do rąk”31.
W obu tekstach da się zauważyć ten sam klimat złowieszczej zabawy,
która nie przynosi ukojenia i radości. Wprost przeciwnie – przenosi bohaterów do „innego świata”, pełnego irracjonalnych prawd i zasad.
Irena Bartoszewska podkreśla, iż wszystkie utwory pochodzące z
okresu debiutu poetyckiego Hulewicza „mają istotne zabarwienie emocjonalne, a ich dominującymi motywami są częste obrazy śmierci,
okrutna rzeczywistość, strach. Autor stara się przedstawić przede
wszystkim stan duch człowieka, wpływ zachodzących zjawisk na jego
psychikę”32. Częstym motywem jest także śmierć, nierzadko chodzi o
śmierć dziecka.
Z analizy utworów wynika, iż Hulewicz, kreśląc lirycznych bohaterów, wyposaża ich w niechęć do wojny, co wiąże się bezpośrednio z jego
wątkiem biograficznym. W koncepcji autora, żołnierz „nie powinien myTamże, s. 234.
W. Hulewicz, Msza, [w:] tegoż, Płomień..., dz. cyt., s. 9-10.
29 J. Ratajczak, Zgasły…, dz. cyt., s. 236-237.
30 W. Hulewicz, Msza…, dz. cyt.
31 J. W. Goethe, Król Olch, http://wiersze.doktorzy.pl/krololch.htm, dostęp:
10.04.2020.
32 I. Bartoszewska, Witold Hulewicz. Tłumacz i propagator literatury niemieckiej
w Polsce, Łódź 1995, s. 21.
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śleć o przeszłości, lecz pogodzić się z przyszłością”33. Autor, stosując ostre
kontrasty przywoływanych obrazów wywołuje w czytelniku wstrząs, operuje na przemian spokojnymi, beztroskimi i degradacyjnymi obrazami.

Streszczenie:

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na debiutancki
tomik wierszy Witolda Hulewicza traktujących o doświadczeniu wojennym. Poeta niejednokrotnie podkreśla batalistyczne okrucieństwo i niesprawiedliwość w obliczu śmierci. Pragnie stać się niemalże kronikarzem zachodzących wokół niego wypadków wojennych, wszechogarniającego zła i bestialstwa. Żywioł wojny jest bowiem jak gdyby nie do
pokonania ani do wyminięcia, nie da się go też oddać za pomocą słów.
Częstym motywem jest także śmierć dziecka, okrutna rzeczywistość i
strach.
Słowa kluczowe: Hulewicz, wojna, poezja
Summary:
The purpose of this article is to draw attention to the debut collection of poems by WitoldHulewicz dealing with war experience. The poet
often emphasizes battle cruelty and injustice in the face of death. He
wants to become almost a chronicler of events taking place around the
war, pervasive evil and inhumanity. The element of the war as is not to
defeat or bypass, you can not give him too with words. A common
theme is also the death of a child, the cruel reality and fear.
Keywords: Hulewicz, war, poetry
Bibliografia:
Bartoszewska I., Witold Hulewicz. Tłumacz i propagator literatury
niemieckiej w Polsce, Łódź 1995.
Camus A., Dżuma, Warszawa 2018.
Conrad J., Jądro ciemności, Kraków 2006.
Goethe J.W., Król Olch, http://wiersze.doktorzy.pl/krololch.htm,
dostęp: 10.04.2020.
http://wrzesnia.w.interia.pl/historia/strajk.htm, 10.04.2014.
Hulewicz B., Wielkie wczoraj w małym kręgu, Warszawa 1968.
Hulewicz W., Płomień w garści, Poznań 1921.
Hulewicz-Feillowa A., Rodem z Kościanek, Kraków 1988.
Karaś A., Miał zbudować wieżę. Życie Witolda Hulewicza, Warszawa 2003.
33

232

Tamże, s. 23.

Peiper T., Teraźniejszość i materia, „Zwrotnica” 1923; przedruk: Tędy. Nowe usta, Kraków 1972, s. 104.
Ratajczak J., Zgasły „brzask epoki”, Poznań 1980.
Sienkiewicz H., List otwarty do Wilhelma II, Króla pruskiego, [w:] tenże, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. LIII, Warszawa 1952, s. 137.
Stycz J., Naglerowa H., Wydawnictwa „Zdroju”, „Ponowa” 4(1924).

233

Rozdział III
Wychowanie a patriotyz
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ks. Władysław Kądziołka

Wychowanie patriotyczne w ujęciu bpa Piotra Longina Bednarczyka
Działaj zawsze na korzyść bliźniego,
czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono.
Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym
Kard. Stefan Wyszyński

Introdukcja
Definicja patriotyzmu wskazuje, że tym mianem określa się wewnętrzny stosunek człowieka do jego wartości moralnych stanowiących
etos życia społecznego narodu. Ogniskuje się wokół czterech głównych
kręgów: ojczysta ziemia wraz z materialno-duchowymi wytworami jej
mieszkańców; naród; polityczny zwierzchnik wspólnoty współtworzący
z nią państwo; ład moralno-społeczny oparty na zasadach cywilizacji,
którą wspólnota przyjęła1. Psycholodzy ujmują go jako postawę - złożony
konstrukt, zawierający zarówno elementy emocjonalne, jak i poznawcze,
a także motywacyjno-behawioralne2.
W podobnym duchu patriotyzm opisywał św. Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”. Według Ojca Świętego patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego
krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest Ojczyzna3. Nasze dzieje uczą, że Polacy
1 Por. J. Bartyzel, Patriotyzm, [w:] Encyklopedia katolicka, t. XV, E. Giglewicz
(red.), Lublin 2011, kol. 51.
2 H. Dekker, D. Malova, The koncept of nationalism. Ethnic Conflic and Conceptions of Citizenship and Democracy in Western and Eastern Europe, Utrecht 1994; K.
Skarżyńska, E. Poppe, Patriotyzm i nacjonalizm a spostrzeganie cech Polaków i innych
narodowości, „Przegląd Psychologiczny” 1(1997), s. 179-197; K. Skarżyńska, Nacjonalizm, patriotyzm a relacje międzynarodowe, [w:] Człowieka polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005, s. 272- 305.
3 Analiza pojęcia Ojczyzna i jej związku z ojcostwem i z rodzeniem, tłumaczy
zasadniczo wartość moralną patriotyzmu. Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w
Dekalogu, to odpowiedź jest jednoznaczna: wchodzi on w zakres czwartego
przykazania, które zobowiązuje nas, aby czcić ojca i matkę. Jest to ten rodzaj
odniesienia, który język łaciński wyraża terminem pietas, podkreślając wymiar
religijny, jaki kryje się w szacunku i czci należnym rodzicom. Mamy czcić rodzi-
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byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też
dla jego odzyskania4.
Patriotyzm oznacza miłość ojczyzny, własnego narodu, jedność i
solidarność z własnym narodem, z szacunkiem dla innych narodów i
poszanowaniem ich suwerennych praw, godności każdego człowieka i
narodów5. Połączony jest z gotowością do ofiar dla ojczyzny i w jej obronie. Jest przeciwieństwem kosmopolityzmu i szowinizmu jako skrajnego
nacjonalizmu6.
I. Poznanie
Nasza Ojczyzna od ponad tysiąca lat jest związana religijnie i kulturowo z Krzyżem, świętym symbolem chrześcijaństwa. Naród Polski ma
żywe poczucie wolności oraz praworządności i czuje, kiedy jest zniewalany albo zniewolony jako wspólnota niesłusznymi „prawami”, dlatego
raz po raz walczy w swojej historii o należne sobie, niezbywalne prawa
podstawowe: wolność religii, wolność słowa, wolność organizowania się,
prawo do własności, wolność wychowania dzieci po chrześcijańsku w
duchu patriotycznym7.
ców, gdyż oni reprezentują wobec nas Boga Stwórcę. Dając nam życie, uczestniczą w tajemnicy stworzenia, a przez to zasługują na cześć podobną do tej, jaką
oddajemy Bogu Stwórcy. Patriotyzm zawiera w sobie taką właśnie postawę wewnętrzną w odniesieniu do ojczyzny, która dla każdego prawdziwie jest matką.
To dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna nas obdarza, dociera do nas poprzez
ojca i matkę i gruntuje w nas obowiązek owej pietas. Por. Jan Paweł II, Pamięć i
tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005.
4 Tamże, s. 71-72.
5 W. Kądziołka, Pedagogiczna i duszpasterska działalność biskupa Piotra Bednarczyka, Kraków 2004, s. 77.
6 Encyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1993, wydanie XXIII, s. 624 ; S. Dubisz, Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, t. 3, s. 74; E. Sobol, Nowy słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2002, s. 642.
7 W refleksję nad problematyką patriotyzmu bardzo czytelnie wprowadza na Jan
Paweł II, który pisze, iż Ojczyzna jest zatem wielką rzeczywistością. Można powiedzieć, że jest tą rzeczywistością, w której służbie rozwinęły się i rozwijają z biegiem
czasu struktury społeczne, poczynając od tradycji plemiennych. Można się jednak
pytać, czy ten rozwój życia społecznego osiągnął już swój kres. Czy XX stulecie nie
świadczy o rozpowszechnionym dążeniu ku strukturom ponadnarodowym albo też
w kierunku kosmopolityzmu? A to dążenie czy nie świadczy również o tym, że małe
narody powinny dać się ogarnąć większym tworom politycznym, ażeby przetrwać?
Te pytania są uprawnione. Zdaje się jednak, że tak jak rodzina, również naród i ojczyzna pozostają rzeczywistościami nie do zastąpienia. Katolicka Nauka Społeczna
mówi w tym przypadku o społecznościach „naturalnych”, aby wskazać na szcze-
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Dziedzictwo kulturowe polski jak zauważa bp Bednarczyk8 jest
dowodem na to, że rodzina jest pierwszą szkołą patriotyzmu i że to ona
decyduje o trwaniu narodu, tradycji i kultury. W rodzinie dziecko uczy
się umiłowania swojej Ojczyzny9. Początki jej umiłowania wiążą się z
pierwszymi kontaktami inicjowanymi przez rodzinę, jak np. odwiedzanie
miejsc związanych z naszą historią, dbanie o groby poległych za Ojczyznę. Te doświadczenia ubogaca uczniów przez odwołanie się do najpiękniejszych motywów z literatury oraz przez stwarzanie możliwości kontaktu z pięknem ojczystej przyrody. Wychowanie do szacunku i umiłowania własnej Ojczyzny jest ważnym zadaniem wychowawczym rodziny, szkoły i Kościoła, zwłaszcza w dobie tzw. globalizacji.
Tę myśl wzbogaca Encyklopedia Popularna, która określa, iż patriotyzm jest postawą miłości i otwartości człowieka wobec świata wartości, stanowiących ojczyste środowisko życia człowieka i jego wspólnot.
Poprzez patriotyzm konkretny człowiek, rodzina, wspólnota lokalna czy
narodowa wyraża swą osobowość, dając świadectwo swej duchowej, kulturowej i politycznej tożsamości10. Nie można mówić, a tym bardziej
gólny związek zarówno rodziny, jak i narodu z naturą człowieka, która ma charakter
społeczny. Podstawowe drogi tworzenia się wszelkich społeczności prowadzą przez
rodzinę i co do tego nie można mieć żadnych wątpliwości. Wydaje się, że coś podobnego można powiedzieć o narodzie. Tożsamość kulturalna i historyczna społeczeństw jest zabezpieczana i ożywiana przez to, co mieści się w pojęciu narodu.
Oczywiście, trzeba bezwzględnie unikać pewnego ryzyka: tego, ażeby ta niezbywalna funkcja narodu nie wyrodziła się w nacjonalizm. XX stulecie dostarczyło nam pod
tym względem doświadczeń skrajnie wymownych, również w świetle ich dramatycznych konsekwencji. W jaki sposób można wyzwolić się od tego zagrożenia?
Myślę, że sposobem właściwym jest patriotyzm. Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem to, że uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży,
nie licząc się z prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, dz. cyt.
8 P. Bednarczyk, Przemówienia do nauczycieli, Archiwum własne – dalej: AW.
9 Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem. Analiza dziejów dawniejszych i współczesnych dowodzi, że Polacy mieli odwagę, nawet w stopniu heroicznym, dzięki której potrafili wywiązywać
się z tego obowiązku, gdy chodziło o obronę ojczyzny jako naczelnego dobra. Nie
oznacza to, że w niektórych okresach nie można było dostrzec osłabienia tej gotowości do ofiary, jakiej wymagało wprowadzanie w życie wartości i ideałów związanych
z pojęciem ojczyzny. Były to te momenty, w których prywata oraz tradycyjny polski
indywidualizm dawały o sobie znać jako przeszkody.
10 Por. M. M. Tytko, Wychowanie do informacji, „Wychowawca”, 5(1998), s. 42-43.
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działać na niwie kształtowania postaw patriotycznych bez odniesienia do
wyznawanej wiary religijnej, rodzimej kultury i przynależności do szerszych wspólnot cywilizacyjnych, wedle których postrzega się i ocenia
zarówno tradycję, jak i współczesność, oraz perspektywy przyszłości11.
Bp Piotr12 mówiąc, iż rzeczą charakterystyczną wychowania patriotycznego13 jest to, że patriotyzm, jawi się jako więź z ojczyzną i z tym, co
ojczyste, jest określany słowem miłość. W idei patriotyzmu jest zatem coś
wzniosłego, przenikniętego najwyższym uczuciem, co w ludzkich stosunkach odnoszone może być do drugiej osoby - np. ojca lub matki. W
tym określeniu tkwi także imperatyw o charakterze moralnym. Miłość do
Ojczyzny14 to wyraz najwyższego szacunku i odpowiedzialności za
wspólne, ojczyste dobro. Oznacza to dążenie do przeciwstawiania się
egoizmowi społecznemu - rodzinnemu, klanowemu, grupy społecznej,
partii, układu biznesowego, itp.
II. Edukacja
M. Wołosiński15 w swoim artykule pisze, iż rzetelna rodzinna edukacja patriotyczna z natury swej jest wyrazem i owocem wychowania
człowieka do prawdy, wiary i miłości, do ofiarnego czynu i odpowiedzialności za dobro wspólne. Dlatego edukacja patriotyczna obejmować
musi całą osobę (intelekt, wola, uczucia, sumienie) i z takim celem poEncyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1993, wydanie XXIII, s. 624.
P. Bednarczyk, Kazanie stanowe dla rodziców, Archiwum Diecezji Tarnowskiej – dalej: ADT.
13 Rozumiane wychowanie patriotyczne jest najczęściej realizowane poprzez
udział młodzieży w uroczystościach szkolnych z okazji ważnych rocznic historycznych. Istotnym zadaniem szkoły w zakresie wychowania patriotycznego jest
praktyczne przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz
wdrożenie ich do świadomego wypełniania codziennych powinności obywatelskich. Zadanie to może być zrealizowane tylko dzięki rozwijaniu wśród uczniów
właściwie rozumianej samorządności. Jest ona w gruncie rzeczy niczym innym,
jak umożliwieniem im współdecydowania o własnych sprawach i podejmowania
konkretnych działań, mających na celu wspólne dobro.
14 Szerzej: S. Łempicki, Polskie tradycje wychowawcze, Warszawa 1936; J. Ślaski,
Współczesny sens patriotyzmu, „Życie i Myśl”, 9(1969), s. 1-14; I. Jimdzil, O wychowaniu
patriotycznym dzieci, Warszawa 1969; A. Smolalski, Ideały wychowawcze w polskiej myśli
pedagogicznej o d XII w. do końca II Rzeczypospolitej, Opole 1994; T. Wójcik, Aktywny
patriotyzm, „Wychowawca”, 4(2003); J. Ratzinger, Wiara – prawda - tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2005; J. Salij, Patriotyzm dzisiaj, „Wychowawca”, 9(2006);
J. Kręcidło, Czy Jezus był patriotą?, „Ateneum Kapłańskie” 110(2018) z. 3, s. 427-437.
15 M. Wołosiński, Wpływ wychowania w rodzinie na duchowy i społeczny rozwój
dziecka, „Zeszyt Naukowy WSHE” t. XXX, Włocławek 2010, s. 41.
11
12
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dejmować należy pracę formacyjną. Zespołową, bo patriotyzm jest nie
tylko postawą jednostki, ale przede wszystkim wspólnoty.
Mówiąc o obszarze edukacji patriotycznej bp Bednarczyk16 uświadamia, iż należy włączyć przekaz tradycji narodowych. Tradycja jest pomostem między przeszłością i teraźniejszością, polega na przekazywaniu
z pokolenia na pokolenie zjawisk historycznych, treści kulturowych, obyczajów, poglądów i wierzeń, sposobów myślenia i zachowania oraz norm
postępowania wyróżnionych przez daną zbiorowość z całokształtu dziedzictwa kulturowego jako społecznie doniosłe dla teraźniejszości i przyszłości. To, rodzina przekazuje tradycję narodową głównie w postaci
obyczajowości rodzinnej. Rodzina podtrzymuje zwyczaje ojczyste, wyjaśnia ich sens oraz inspiruje powstawanie nowych, budujących poczucie
naszej tożsamości17.
Jan Paweł II18 dodaje, iż chodzi o kształtowanie w narodzie zdrowego ducha patriotyzmu. Ojczyzna to jest dziedzictwo, które nie tylko
obejmuje pewien zasób dóbr materialnych na określonym terytorium, ale
nade wszystko jest jedynym w swoim rodzaju skarbcem wartości i treści
duchowych, czyli tego wszystkiego, co składa się na kulturę narodu. Kolejne pokolenia mistrzów, profesorów i studentów strzegły tego skarbca i
współtworzyły go, nawet za cenę wielkich ofiar. W ten właśnie sposób
uczyły się patriotyzmu, czyli umiłowania tego, co ojczyste, co jest owocem geniuszu przodków i co wyróżnia pośród innych ludów, a co równocześnie stanowi płaszczyznę spotkania i twórczej wymiany w wymiarze ogólnoludzkim. Każdy kraj potrzebuje światłych patriotów, zdolnych
do ofiar dla miłości ojczyzny i równocześnie przygotowanych do twórczej wymiany dóbr duchowych z narodami jednoczącej się Europy.

P. Bednarczyk, Kazanie stanowe dla rodziców…, dz. cyt.
W. Kądziołka, Pedagogiczna i duszpasterska działalność…, dz. cyt., s. 25.
18 Jan Paweł II, Audiencja dla uczestników rzymskiego konferencji „Kraj – Emigracja”, 29 października 1990 roku. Uczestnicy konferencji zostali przyjęci na audiencji prywatnej u Ojca Świętego Jana Pawła II. Spotkanie było ogromnym
przeżyciem dla wszystkich zebranych, pierwszy raz tak licznie reprezentujących
Polonię z całego świata, tych z Zachodu i Wschodu. Dnia 30 X 1990 r. plenarne
zebranie uczestników konferencji uchwaliło deklarację Konferencji „Kraj - Emigracja” i przyjęło jako załączniki do niej wnioski wypracowane przez komisje
problemowe. Zebrani uchwalili także posłanie do Kongresu Polonii Amerykańskiej i apel do rządów i narodów Europy Wschodniej. Wystosowano także listy
do premiera Tadeusza Mazowieckiego i premiera Rządu RP na Uchodźstwie
Edwarda Szczepanika.
16
17
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Jak zauważa bp Piotr19 wychowanie patriotyczne łączy się z procesem wdrażania w kulturę, będącej wyrazem współmyślenia i współdziałania ludzi, jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu i podporą
jego życia duchowego. Ponieważ, w Polsce kultura ma od początku bardzo ścisły związek z chrześcijaństwem, dlatego aby właściwie rozumieć,
uczyć i przekazywać polską kulturę, trzeba uświadomić sobie i uszanować to powiązanie20. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie,
wpływa na kształtowanie więzi z krajem. Trzeba je budować poprzez
działalność dydaktyczno - wychowawczą. Przekazywanie treści patriotycznych jest obowiązkiem każdego nauczyciela bez względu na wiarę i
przekonania polityczne.
Wstęp do Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
mówi, iż kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi
warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania
obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Natomiast w artykule 4 ustawy czytamy, iż nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się
dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawy moralne i obywatelskie z
poszanowaniem godności osobistej ucznia.
III. Formacja
Wychowanie patriotyczne oznacza kształtowanie cnót obywatelskich czyli zachowań, w których przejawia się troska o Ojczyznę, realizuje się konkretnie poprzez poczucie odpowiedzialności za jej rozwój21.
P. Bednarczyk, Prelekcja dla katechetów, ADT.
Patriotyzm wyraża się w przywiązaniem do Ojczyzny, obyczajów i kultury
narodowej, szacunkiem dla ludzi, którzy je tworzyli. Wychowanie patriotyczne
należy więc powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania. W
realizowaniu zadań wychowania patriotycznego należy zwrócić uwagę na różne
kierunki działań dostosowane do środowiska społecznego. Już w grupie najmłodszych dzieci należy budzić przywiązanie do Ojczyzny, do swego regionu,
miasta, rodziny. Można to czynić na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest
prezentowany podział zadań na cztery grupy: mój kraj, mój region, moje miasto,
moja rodzina.
21 W. Kądziołka, Pedagogiczna i duszpasterska posługa…, dz. cyt. s. 142 in.
19
20
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Wśród cnót charakteryzujących dobre wychowanie patriotyczne bp
Piotr22 wymienia:
1) ofiarność,
2) wierność służby dla państwa i wypełnianie obowiązków,
3) praca i pracowitość,
4) gościnność polskich rodzin,
5) poczucie dumy narodowej,
6) szacunek dla symboli ojczystych godła, sztandarów, pomników.
Z powyższych cnót wynika, iż istotnym elementem wychowania patriotycznego jest wychowanie do dobra wspólnego. Dziecko w rodzinie w
naturalny sposób jest włączone w jej problemy, angażuje się emocjonalnie,
poznaje określone reguły postępowania i właściwego rozeznania.
W wychowaniu patriotycznym ważne jest, aby przekaz na temat
Ojczyzny nie pozostał abstrakcją, ale aby Ojczyzna widziana była przez
pryzmat konkretnego pięknego krajobrazu i piękna wytworów ludzkiej
pracy, czy twórczości23. Kształtowanie postawy patriotycznej dokonuje
się przez umiłowanie języka ojczystego. Posługiwanie się mową ojczystą
jest wyrazem szacunku dla swego narodu i przestrzenią jego obrony. Z
kultury słowa i mowy ojczystej wyrasta twórczość literacka, której bohaterowie stają się często wzorami życia. Rodzina daje pierwociny języka i
uczy szacunku dla bohaterów narodowych.
Bp Piotr Bednarczyk24 zachęca, aby każdy rodzic, nauczyciel, katecheta przekazywał młodemu pokoleniu najważniejsze prawdy, poprzez:
1. Poznawanie historii Polski w kontekście dziejów świata.
2. Kształtowanie dbałości o język ojczysty.
3. Kultywowanie tradycji polskich.
4. Poznawanie historii swojego miasta i okolic swojego zamieszkania.
5. Zapoznanie z pracą LOK.
6. Poznanie działalności PTTK.
7. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
8. Poznawanie historii swojej rodziny.
9. Kultywowanie tradycji polskich w rodzinie, parafii i szkole.
Mówiąc krótko, wychowanie patriotyczne powinno przygotować
każdą osobę, do bycia odpowiedzialnym teraz i w przyszłości za Naród,

P. Bednarczyk, Prelekcja dla katechetów…, dz. cyt.
Por. H. Skreczko, Wychowanie patriotyczne,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/ w_patriot.html - dostęp: 10.05.2020.
24 P. Bednarczyk, Kazanie okolicznościowe, ADT.
22
23
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za Państwo, za kulturę, za przyrodę, za wszystko to, co należy do dobra
wspólnego, w ramach tych możliwości, jakie każdy z nas posiada.
Konkluzja
Wychowanie patriotyczne w istocie należy do zakresu wychowania
moralnego, ponieważ patriotyzm należy do dóbr moralnych człowieka. W
wychowaniu patriotycznym chodzi o kształtowanie dobrego charakteru w
człowieku, aby jako osoba ludzka mógł on służyć dobru wspólnemu, jakim
jest Ojczyzna. Biskup Piotr Bednarczyk w swojej działalności pedagogicznej,
nieustannie podkreślał, że proces wychowania patriotycznego bierze swój
początek w rodzinie, następnie w szkole i środowisku lokalnym, rozprzestrzeniając się na szersze kręgi społeczne. Jest to proces permanentnie podejmowany i doskonalony, trwający od najmłodszych lat, a w wieku dojrzałym przekształcający się w procesie samowychowania i samodoskonalenia
oraz innych do urzeczywistniania wartości narodowo-patriotycznych. W
artykule podjęto analizę trzech najważniejsze elementy wychowania patriotycznego według bpa Piotra Bednarczyka: - poznanie patriotyczne, - edukacja patriotyczna, - formacja patriotyczna.
Słowa kluczowe: wychowanie, ojczyzna, patriotyzm, edukacja,
formacja
Summary:
Patriotic education in the view of Bishop Piotr Bednarczyk
Patriotic upbringing actually belongs to the scope of moral upbringing, because patriotism belongs to the moral goods of man. Patriotic upbringing is about shaping the good character in man so that, as a human
being, he can serve the common good that is the Homeland. Bishop Piotr
Bednarczyk, in his pedagogical activity, constantly emphasized that the
process of patriotic upbringing starts in the family, then in school and
local environment, spreading to wider social circles. It is a process that is
permanently undertaken and perfected, lasting from an early age, and in
mature age it transforms into a process of self-realization and selfimprovement and others to realize national-patriotic values. The article
analyses the three most important elements of patriotic education according to Bishop Piotr Bednarczyka: - patriotic cognition, - patriotic education, - patriotic formation.
Key words: upbringing, homeland, patriotism, education, formation
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Joanna Markut

Metody, formy i programy wychowania patriotycznego w przedszkolu
Wstęp
Wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości narodowopatriotycznych powinno się rozpocząć jak najwcześniej, już w przedszkolu. Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka oraz dbanie o rozwój jego osobowości z
uwzględnieniem indywidualizacji procesu wychowania i nauczania. Rezultaty w tym zakresie osiągnięte będą wówczas, gdy nauczyciel stosował będzie aktywne metody nauczania oparte na aktywności dziecka,
która jest jego podstawową formą działania oraz wrodzoną potrzebą.
Istotnym elementem jest także organizowanie kontaktów wychowanków
z bliższym i dalszym środowiskiem społecznym. Przedszkole kształtuje u
dzieci określone nawyki, cechy charakteru i kształtuję zalążki postaw,
jakie cenne będą w dalszym życiu. To właśnie w wieku przedszkolnym
kształtują się podstawy osobowości, dlatego stosowane metody i formy
wychowania mają niebagatelny wpływ na przyszłą osobowość i postawy
dziecka. O tym, że współczesne polskie przedszkole wychowuje w duchu
patriotyzmu nie trzeba nikogo przekonywać. Nie do rzadkości należy
widok maszerujących parami maluchów z flagą w ręku. Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie i przybliżenie czytelnikowi metodom i formom wychowania patriotycznego w przedszkolu.

1. Patriotyzm i pojęcia bliskie

Patriotyzm, wychowanie patriotyczne i wychowanie przedszkolne
to kluczowe pojęcia w niniejszym artykule, dlatego konieczne jest ich
zdefiniowanie. Termin patriotyzm powstał w wieku XVIII i początkowo
oznaczał określony program polityczny. Z upływem czasu o patriotyzmie
zaczęto mówić, jako o stosunku człowieka do swojego kraju, o emocjonalnym związku z nim. Pewne jest, iż ten uczuciowy związek między
człowiekiem a jego krajem istniał dużo wcześniej niż powstało pojęcie
patriotyzmu. Możemy wyróżnić następujące typy patriotyzmu: lokalny,
regionalny i narodowy. Patriotyzm lokalny oznacza miłość do stron ojczystych, do miejsca swego urodzenia, wychowania czy zamieszkania.
Patriotyzm regionalny to przywiązanie do konkretnego regionu, dzielnicy czy kraju. Zaś patriotyzm narodowy nawołuje do podporządkowania i
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poświęcenia dążeń osobistych jednostki sprawom narodu i ojczyzny1.
Wszystkie wymienione typy patriotyzmu składają się na ukształtowaną i
dojrzałą postawę patriotyczną, do której ukształtowania dążymy już od
najmłodszych lat życia dziecka.
Za A. Sawickąmożemy scharakteryzować patriotyzm, jako„określony
stosunek człowieka do własnego kraju i narodu. Stosunek ten bywa najczęściej nazywany miłością lub ukochaniem, zawsze szczególnie głębokim oddaniem wartościom przez kraj ojczysty reprezentowanym”2. Definicję wychowania przyjąć możemy za S. Wołoszynem, który definiuje wychowanie
w sposób następujący „wychowanie jest zawsze procesem kulturyzacji i
socjalizacji, wprowadzaniem w świat kultury i doświadczeń kulturowych
oraz w świat współżycia międzyosobniczego i doświadczeń prospołecznych, jest dorastaniem do człowieczeństwa”3. Wychowanie może się dokonywać w środowisku ludzkim spontanicznie w sposób naturalny i niepodlegający kontroli. Częściej jednak jest procesem świadomie organizowanym4,
co ma miejsce już w przedszkolu.
Z kolei W. Okoń wyodrębnia wychowanie patriotyczne obok wychowania estetycznego, intelektualnego, chrześcijańskiego, internacjonalistycznego, laickiego, moralnego, muzycznego, obronnego, obywatelskiego, plastycznego, religijnego, wychowania poprzez pracę, równoległego, seksualnego, świeckiego, umysłowego, zdrowotnego oraz zespołowego. Wychowanie patriotyczne to świadomie podejmowane działań
mające na celu „jak najlepsze przygotowanie wychowanków do służby
własnemu narodowi i krajowi”5. Polega ono, więc na „kształtowaniu
przywiązania i miłości do kraju ojczystego, jego przeszłości i teraźniejszości”6. Ma sprzyjać „kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za jego
wielostronny rozwój i miejsce wśród innych krajów”7. Wychowanie pa-

H. Radziewicz, Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawca 2007, nr. 9, s. 16.
2 A. Sawicka, Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu. Warszawa 1980, s. 12.
3 I. Adamek, Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 1997, s. 71, cyt. za: S.
Wołoszyn, Pedagogia przymusu czy pedagogia wolności, [w:] Pomiędzy wolnością a
przymusem. W poszukiwaniu złotego środka, red.: J. Grochulska, M. Kawka, W.
Went, Kraków 1995, t.I., s. 8-15.
4 Zob. tamże s. 71.
5 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 469.
6 Tamże.
7 Tamże.
1
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triotyczne polega również na „uświadamianiu wychowankom ich obowiązków wobec własnego kraju”8.
Wychowanie patriotyczne dąży do kształtowania u dzieci postawy
patriotycznej opartej na przywiązaniu i miłości do własnego kraju, solidarności z własnym narodem a także na bezinteresownym postępowaniu
dla jego dobra9. Celem wychowania patriotycznego w przedszkolu jest
szczególnie przyswojenie dzieciom podstawowej wiedzy o ojczyźnie i
narodzie, czyli przyswojenie historii własnego narodu, kultury ojczystej a
także poznanie własnego kraju pod względem geograficznym. Aby
dziecko pokochało własną ojczyznę najpierw musi ją poznać. Dopiero
wówczas możemy kształtować odpowiedni stosunek wychowanków do
swego narodu i ojczyzny10.
Z wychowaniem patriotycznym ściśle wiążą się inne pojęcia takie
jak: naród, ojczyzna, kultura. Ojciec Święty Jan Paweł II nauczał, iż naród
należy rozumieć, jako „wielką wspólnotę ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko kultura”11. Naród istnieje z kultury oraz dla kultury. Ona wychowuje ludzi do tego, aby bardziej byli we wspólnocie,
którą łączy wspólna historia12. Ojczyzna „to kraj, którego czuję się cząstką-moim duchem i ciałem, językiem i kulturą, wspomnieniami i środowiskiem życiowym, zakorzenieniem i ideałami. Jest to kraj, z którym czuję
się związany najgłębiej-tu się urodziłem i mieszkam, tutaj czuję się najbardziej u siebie”13. Według E. Burke Ojczyzna to związek pokoleń umarłych, żywych i tych, które przyjdą po nas”14. Zdaniem K. Chałas termin
Ojczyzna „wskazuje na trzy elementy: 1. kraj-ziemię pochodzenia człowieka lub jego przodków; 2. zbiorowisko ludzi powiązanych więzami
krwi, a przede wszystkim wspólnotą języka, kultury, tradycji, obyczajów,
wierzeń religijnych itd.; 3. historia-wspólnota losów i dziejów rodzinnego
kraju”15. Według K. Chałas „Ojczyzną jest ziemia ojczysta-krajobraz, zamieszkujący ją obecnie czy w przeszłości ludzie, a także szeroko rozuTamże.
Zob. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006, s. 288.
10 Zob. tamże, s. 289.
11 Jan Paweł II, Bogurodzica-orędzie wiary i godności człowieka, [w:] W. Janiga
(red.) Wychowanie do patriotyzmu, Przemyśl-Rzeszów 2006, s. 124.
12 T. Drewka, Kultywowanie obyczajowości, …dz. cyt., s. 16.
13 J. Salij, Patriotyzm dzisiaj, Cz. 2., Wychowawca 2006, nr 7-8, s. 24.
14 Tamże, s. 24.
15 K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym.
Elementy teorii i praktyki. Tom II. Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój. LublinKielce 2006, s. 34.
8
9
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miana kultura-ekonomiczna, artystyczna, moralno-duchowa, religijna”16.
Zgodnie z Soborem Watykańskim Drugim kulturą jest to wszystko, czym
człowiek doskonali oraz rozwija uzdolnienia swojej duszy i ciała. Stara
się on idąc droga poznania i pracy wziąć świat pod swoją opiekę. Osoba
ludzka stara się czynić bardziej ludzkim życie społeczne i rodzinne poprzez postęp obyczajów i instytucji. W ciągu swojego życia wyraża, przekazuje a także zachowuje doświadczenie duchowe i dążenia, aby służyły
one postępowi całej ludzkości17.
Według K. Chałas potrzeba wychowania patriotycznego uzasadniona
jest rolą, jaka pełnią wartości patriotyczne w „integralnym rozwoju człowieka, potrzebą pokoju światowego, sytuacją związaną z wejściem Polski do
Zjednoczonej Europy, istnieniem nacjonalizmu i kosmopolityzmu, migracjami narodów”18. Wychowanie patriotyczne powinno być istotnym elementem wychowania w każdych warunkach społeczno-politycznych narodu
polskiego. Biorąc pod uwagę wiek dzieci wychowanie to należy rozpocząć
jak najwcześniej. Z powodzeniem idee wychowania patriotycznego realizowane są w edukacji przedszkolnej, gdzie dzieci stykają się (nie rzadko po raz
pierwszy), i poznają symbole narodowe i hymn Polski, wspólnie uroczyście
obchodzą święta narodowe. Proces wychowania patriotycznego kontynuowany jest na etapie edukacji szkolnej.
Owocem procesu wychowania patriotycznego powinna być w pełni
ukształtowana postawa patriotyczna charakteryzująca się miłością do
ojczyzny, poszanowaniem rodaków i współobywateli, zainteresowaniem
sprawami swego kraju, gotowością do obrony jego granic, oddawaniem
szacunku symbolice narodowej a także podejmowaniem usług na rzecz
kraju ojczystego19. Proces ten jest długi a jego początków szukać należy w
wychowaniu przedszkolnym.

2. Wychowanie patriotyczne w treściach podstawy programowej
wychowania przedszkolnego
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest podstawowym i najważniejszym dokumentem w pracy nauczyciela przedszkola. Dokument ten wskazuje także podstawowy cel wychowania przedszkolnego, którym jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie
Tamże, s. 37.
F. Adamski, Tożsamość narodu przez kulturę, [w:] Janiga W., (red) Wychowanie do patriotyzmu, Przemyśl-Rzeszów 2006, s. 123.
18 K. Chałas, S. Kowalczyk, jw. s.129.
19 M. Łobocki, Teoria wychowania…, dz. cyt., s. 291-292.
16
17
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to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia
się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy,
dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do
podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji20. Podstawa programowo
szczegółowo określa także zadania przedszkola.
W świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego do
zadań przedszkolanależy:
• wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym,
emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
• tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
• wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji
sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
• zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających
nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
• wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych
potrzeb i zainteresowań.
• wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność
dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
• tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań
prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
• Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych
ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytu-

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, s. 2. Dz. U. 2017 Poz.356
20
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acji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych
możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
• Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka,
w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności
człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
• Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną
eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się
do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
• Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną
eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
• Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i
instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na
rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
• Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w
tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości
możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
• Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych
treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się
w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i
harmonijnego rozwoju.
• Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się
dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego
podjęcie nauki w szkole.
• Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających
dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej
lub języka regionalnego – kaszubskiego.
• Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania
innych kultur21.
21 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

251

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje także
osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego. Są to postawy, umiejętności oraz wiedza, jakie powinno posiadać dziecko kończące
edukację w przedszkolu. Osiągnięcia te dotyczą czterech obszarów rozwojowych dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. W opisanych efektach kształcenia odnajdujemy treści dotyczące wychowania patriotycznego. Pierwszy obszar rozwoju fizycznego
dotyczy samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności higienicznych, samodzielności w zakresie ubierania się i rozbierania, spożywania posiłków, uczestnictwa w zabawach ruchowych, inicjonowania
różnych zabaw, sprzątania po sobie zabawek, wykonywania podstawowych ćwiczeń i sprawności ciała oraz koordynacji pozwalającej na rozpoczęcia nauki czytania i pisania. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju dziecko powinno rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje,
szanować emocje swoje i innych osób, przeżywać emocje w sposób akceptowany społecznie, rozróżniać emocje przyjemne i nieprzyjemne, szukać wsparcia w sytuacjach dla niego trudnych, wczuwać się w emocje i
przeżycia innych osób oraz dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia
przyrodniczego. W zakresie społecznego obszaru rozwoju dziecka obecne
są treści odnoszące się do wychowania patriotycznego: dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole „odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, nazywa i rozpoznaje
wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi np.
szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym - obowiązkowość, przyjaźń, radość; dziecko
posługuje się swoim imieniem i nazwiskiem, używa zwrotów grzecznościowych, ocenia swoje postepowanie w kontekście podjętych czynności i
zadań oraz przyjętych norm społecznych,; respektuje prawa i obowiązki
swoje oraz innych osób, komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi.
Ostatni obszar rozwoju wymieniony w podstawie programowej dotyczy sfery poznawczej. W nim również wyraźnie sprecyzowano treści
dotyczące wychowania patriotycznego. Dziecko przygotowane do podjęci
nauki w szkole: wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje
symbole narodowe(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach,
bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z
krajów Unii Europejskiej;ponadto w obszarze poznawczego obszaru rozkształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. 2017 Poz. 356, s. 2-3.
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woju dziecko: wyraża swoje rozumienie świata za pomocą komunikatów
pozawerbalnych: tańca, ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych; wyraża swoje rozumienie świata za pomocą języka mówionego, odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości, rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy;
odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola; eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię; wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem
itp.; wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, klasyfikuje przedmioty, eksperymentuje, szacuje, przewiduje dokonuje
pomiaru długości; określa kierunki oraz ustala położenie; przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy; posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu; rozpoznaje modele monet i banknotów; posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych; podejmuje samodzielną aktywność poznawczą, wskazuje zawody wykonywane przez rodziców, rozumie bardzo proste pojęcia w języku obcym nowożytnym.
Podsumowując możemy stwierdzić, że w zakresie wychowania patriotycznego dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole „odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek
do ojczyny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym - obowiązkowość, przyjaźń, radość” oraz „wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane
symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach,
legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest
jednym z krajów Unii Europejskiej”. Aby osiągną te podstawowe efekty
kształcenia (należy pamiętać, że podstawa programowa wskazuje nauczycielowi niezbędne minimum- dzieci mogą prezentować wyższy poziom wiedzy i umiejętności) konieczne jest stosowane różnorodnych i
atrakcyjnych metod i form pracy w przyjaznej i radosnej atmosferze.

3. Metody, formy i programy wychowania patriotycznego w

przedszkolu
Dla efektywności procesu wychowawczo-dydaktycznego znaczenie
mają stosowane przez nauczyciela wychowania przedszkolnego metody i
formy nauczania. Metody nauczania to „systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów kształcenia, inaczej mówiąc, jest to wypróbowany układ czynności nauczycieli i
uczniów realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych
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zmian w osobowości uczniów" (W. Okoń)22. Odnosząc się to działalności
wychowawczo-dydaktycznej przedszkola metody nauczania to systematycznie stosowane przez nauczyciela wychowania przedszkolnego sposób postepowania z wychowankami.
Sposób pracy z dziećmi nauczyciel wychowania przedszkolnego powinien organizować uwzględniającwiek dzieci (w grupie 3 latków organizuje się krótkie 15 minutowe zajęcia dydaktyczne w grupie starszej dłuższe np.
30 minutowe), charakterystyczne właściwości poszczególnych obszarów
nauczania (edukacja matematyczna, polonistyczna, przyrodnicza, patriotyczna, ćwiczenia umuzykalniające), cele i zadania dydaktyczne, które ma
zrealizować w ciągu danych zajęć (błędne jest np. stosowanie wykładu u
dzieci w wieku przedszkolnym, o wiele bardziej odpowiednia jest pogadanka lub krótkie opowiadanie)23. Analizując metody nauczania warto przywołać kilka klasyfikacji sławnych dydaktyków. Wg. Kazimierza Sośnickiego,
istnieją 2 metody nauczania: sztuczne (szkolne; metody podające) oraz uczenie się naturalne (metody poszukujące). Z kolei Bogdan Nawroczyński dzieli
metody pracy dydaktycznej na: podające, poszukujące, laboratoryjne. Do
metod słownychzaliczana jest: pogadanka, opowiadanie, dyskusja, wykład,
praca z książką.Słowo mówione i pisane jest istotnym środkiem oddziaływania na dzieci i młodzież. Stanowią jedno z głównych narzędzi pracy nauczyciela. Metody oparte na obserwacji (oglądowe) tometoda pokazu, angażująca wzrok i słuch (pokaz to zespół czynności dydaktycznych nauczyciela
polegający na demonstrowaniu uczniom naturalnych przedmiotów lub ich
modeli, a także określonych zjawisk, wydarzeń i procesów, stosownym objaśnianiu ich cech itp.) oraz metoda pomiaru rzeczy, zjawisk i procesów
(pomiar pozwala określić ilościową stronę badanych obiektów, czynności
wykonane przez nauczyciela lub uczniów pracujących pod jego kierunkiem).Pokaz i pomiar należą do metod mających dużą wartość dydaktyczną24. Metoda pokazu jest szeroko stosowana w wychowaniu przedszkolnym
i przybiera formę wszechobecnej wizualizacji nie tylko w procesie dydaktycznym (wizualizacja obiektów omawianych przez nauczyciela np. zwierzęta leśne), ale także wizualizacja czynności higienicznych (np. instrukcja
mycia rąk w łazience, wizualizacja czynności ubierania się umieszczona w
szatni). Dzięki stosowanej wizualizacji dzieci nie tylko zapamiętują i przyswajają wiedzę, ale także stają się coraz bardziej samodzielne.
W. Okoń., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003, passim.
23 Cz. Kupisiewicz., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Wyd. Impuls, Kraków
2012, passim.
24 Tamże.
22
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Metody oparte nadziałalności praktycznej uczniów: to metoda zajęć
laboratoryjnych- polega na samodzielnym przeprowadzaniu eksperymentów przez uczniów (stosowana na lekcjach fizyki, chemii, biologii,
geologii) oraz metoda zajęć praktycznych- dominuje stosowanie wiedzy
w rozwiązaniu zadań praktycznych, zdobywanie i pogłębianie wiedzy
np. obróbka drewna i metali, prace na działce szkolnej, obsługa aparatów
i maszyn, rysunek techniczny, praca produkcyjna, hodowla itp.25. Funkcje
dydaktyczne metod nauczania są następujące: służą zaznajamianiu
uczniów z nowym materiałem, zapewniają utrwalenie zdobytej przez
uczniów wiedzy, ułatwiają kontrolę i ocenę stopnia opanowania tej wiedzy. Nauczyciel przygotowując się do lekcji powinien dokonać wyboru
metod adekwatnych do realizacji założonego celu nauczania26. W wychowaniu przedszkolnym dominują metody zajęć praktycznych, w których wychowanek jest osobą aktyną, eksperymentującą, poszukującą
rozwiązania, doświadczającą. W wychowaniu przedszkolnym należy
stanowczo unikać metod podających oraz starego modelu kształcenia
opartego na aktywności nauczyciela a wymagającego od dziecka całkowitej bierności i słuchania tego, co mówi nauczyciel.
Formy organizacyjne nauczania, przesądzając o organizacyjnej
stronie pracy dydaktycznej, wskazują, jak organizować tę pracę stosownie do tego, kto, gdzie, kiedy i w jakim celu ma być przedmiotem kształcenia. Wyróżniamy następujące indywidualne (jednostkowe), zindywidualizowane, masowe (zbiorowe) i grupowe, lekcyjne i pozalekcyjne,
szkolne i pozaszkolne, nauczanie klasowo-lekcyjne, lekcyjno-gabinetowe,
brygadowo-produkcyjne i inne27. W działalności przedszkola dominują
grupowe, zbiorowe i indywidualne.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola bardzo ważną rolę
pełnią środki dydaktyczne. Wg. Cz. Kupisiewicza środki dydaktyczne to
przedmioty materialne, które dostarczają uczniom określonych bodźców
oddziałujących na ich wzrok, słuch, dotyk itd.. ułatwiają im bezpośrednie i
pośredni poznanie rzeczywistości, dzięki czemu usprawniają proces nauczania-uczenia się, a przez to wpływają korzystnie na jego efekty końcowe.
Środki dydaktyczne służą: zaznajomieniu uczniów z nowym materiałem,
jego utrwaleniu i ocenie stopnia opanowania, stosowaniu zdobytych wiadomości i umiejętności w praktyce, rozwijaniu zdolności poznawczych,
uczuć i woli dzieci i młodzieży. Analizując liczne klasyfikacje środków dyTamże.
Tamże.
27 Cz. Kupisiewicz., Dydaktyka ogólna, Wyd. Graf Punkt, Warszawa 2000, passim.
25
26
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daktycznych przytoczyć należy klasyfikację wg. Cz. Kupisiewicza, który
dzieli środki dydaktyczne na wzrokowe- np. podręczniki, oryginalne
przedmioty, wykresy, mapy itp.; słuchowe- radio, magnetofon; wzrokowosłuchowe- film, telewizja, płyty DVD oraz częściowo automatyzujące proce
nauczania (podręczniki programowane, maszyny dydaktyczne, laboratoria
językowe, tzw. klasy zautomatyzowane)28.
Wśród sposobów realizacji wychowania patriotycznegow przedszkolu wymienić należy:
• Konkursy plastyczne (wewnątrz przedszkole, międzyprzedszkolne, lokalne, regionalne i ogólnopolskie; rozwijają kreatywność oraz poczucie własnej wartości, poczucie sprawstwa i sukcesu; dają dzieciom
dużo radości, uczą wytrwałości i pracy;
• Konkursy recytatorskie np. konkurs „Polscy poeci dzieciom”zapoznanie z twórczością Marii Konopnickiej, Urszuli Kozłowskiej
Aleksandra Fredry, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy)
• Konkursy muzyczne np. konkurs piosenki patriotycznej
• Obchodzenie uroczystości narodowo-patriotycznych m. in. Narodowe Święto Niepodległości- święto państwowe obchodzone corocznie
11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w
1918 roku, po 123 latach zaborów; Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
obchodzone 2 maja a potocznie nazywane świętem flagi; Święto Narodowe Trzeciego Maja- polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, ustanowione w 1919 roku i ponownie w 1990.
• Wycieczki po najbliższej okolicy ( w celu poznania najbliższego
regionu)
• Wycieczki do muzeów ( w tym do miejscowego muzeum w celu
poznania najbliższego regionu)
• Współpraca z lokalną biblioteką dziecięcą lub dla dorosłych (zapraszanie pracownika biblioteki np. raz w miesiącu na stałe spotkania z
dziećmi, czytanie wybranych pozycji także dotyczących podań, legend)
• Wystawy starych przedmiotów/rodzinnych pamiątek (tego typu
wydarzenia są świetną okazją do kształtowania więzi z własnymi przodkami i narodem)
• Spotkania i pogadanki z ważnymi osobami (np. Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

Cz. Kupisiewicz., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Wyd. Impuls, Kraków
2012, passim.
28
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• Zajęcia związane ze sławnymi postaciami tj. poznanie tych postaci
powinno być wplecione w zajęcia muzyczne (słuchanie muzyki klasycznej polskich kompozytorów), ruchowe, plastyczne czy religijne.
• Zajęcia na temat legend polskich (Lech, Czech i Rus, Wars i Sawa,
Bazyliszek, O smoku wawelskim i sprytnym szewczyku, O czarnoksiężniku Twardowskim, O Piaście Kołodzieju, O Popielu, którego myszy zjadły, O pięknej pasterce i księciu z Raciborza)29.
Oprócz wyżej wymienionych inicjatyw wychowanie patriotyczne
realizowane jest w przedszkolu w toku codziennych zajęć edukacyjnych:
plastycznych, muzycznych (ćwiczenia umuzykalniające, słuchanie muzyki klasycznej, zapoznanie z utworami Chopina, językowych (słuchanie
legend, opowiadań i bajek czytanych przez nauczyciela np. dzieła z pozycji Księga bajek polskich: Toruńskie pierniki, O królewnie zaklętej w
żabę, Świtezianka30 zajęć ruchowych, informatycznych (z wykorzystaniem tablicy multimedialnej) religijnych.
Wychowanie patriotyczne jest przedmiotem dodatkowych programów wychowawczych realizowanych w przedszkolach i szkołach. Przykładem takiego programu jest np. Program Wychowania Patriotycznego
Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku31, którego celem jest kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, rozwijanie
szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych,kształtowanie
szacunku dla własnego państwa.Programy wychowania patriotycznego
realizowane są także w przedszkolach. Przykładem takiego programu
jest Program Edukacji Patriotycznej „Mali patrioci”, którego wydawcą
jest Przedszkole Miejskie nr 19 w Słupsku32. Nauczyciele często opracowują autorskie programy dydaktyczno-wychowawcze i realizują je w
swoich grupach lub w całej społeczności przedszkolnej33.Realizacja tych
programów przyczynia się do intensyfikacji wychowania patriotycznego.
Legendy Polskie, opracowanie Maria Zagnińska, Wyd. Greg, Kraków 2014.
Księga bajek polskich, Wyd. SBM, Warszawa 2014.
31 https://sp14wloclawek.weebly.com/ dostęp dnia 21.05.2020.
32 https://edu.slupsk.eu/placowki/516/dokumenty/2890.html
33 Przykładem programu wychowawczego realizowanego w placówce przedszkolnej jest autorski program J. Markut: „Dzieci z niepełnosprawnością są
wśród nas”. Program realizowany był w Przedszkolu nr 15 w Stalowej Woli w
roku szkolnym 2017/2018. Głównym celem programu „Dzieci z niepełnosprawnością-są wśród nas” było nabywanie i rozwijanie u dzieci wiedzy o osobach z
niepełnosprawnością w sposób dostosowany do ich możliwości rozwojowych
oraz szeroko pojęta integracja społeczna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
29
30
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Nauczyciele wychowania przedszkolnego bardzo często uczestniczą
w ogólnopolskich akcjach, wydarzeniach i projektach, które mają wydźwięk
patriotyczny. Przykładem jest np. Projekt Piękna Nasza Polska Cała; obecnie
trwająca VI edycja „Sprintem do Maratonu” pod hasłem: BIEGA NASZA
POLSKA CAŁA. Organizatorzy zachęcają do organizowania „Sprintem do
maratonu” przy okazji świąt majowych i Dnia Rodziny. Udział w tego typu
wydarzeniach to wspaniała zabawa, święto rodziny, narodowe wydarzenie
sportowe, aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu i doskonałe połączenie edukacji zdrowotnej i patriotycznej.
Podsumowanie
Współcześnie, wielu dorosłych zapomina o historii, ojczyźnie i wartościach. Człowiek zatraca się w codzienności, zapatrzony w globalną
wioskę odwraca się od własnych korzeni. Może, zatem warto zastanowić
się jak w ten świat wprowadzamy najmłodsze pokolenia? Jakie wartości
im przekazujemy? Jakie postawy kształtujemy? Czy miłość do ojczyzny
jest nadal priorytetem? Ogromna rola należy do nauczycieli szczególnie
wychowania przedszkolnego to oni otwierają dziecięce serca i umysły na
kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. To do nich należy promowanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie tożsamości narodowej małych
obywateli. Dziecko w wieku przedszkolnym jest radosne i ciekawe świata. Chłonie wiedzę niczym gąbka wodę. Dlatego warto by proces wychowania patriotycznego realizowany był z wykorzystaniem różnych
metod i form, aby dziecko ucząc się było aktywne, przeżywało i poznawało to, co piękne całym sobą.
Streszczenie:
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę wychowania patriotycznego dziecka w wieku przedszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem metod i form pracy. Analizie poddana została także aktualna podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Nie ulega wątpliwości,
że wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości patriotycznych
powinno się rozpocząć jak najwcześniej, już w przedszkolu. Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka oraz dbanie o rozwój jego osobowości. Aby to osiągnąć
konieczne jest stosowanie aktywnych metod nauczania opartych na aktywności dziecka. Niebagatelna rola w tym procesie przypada nauczycielowi wychowania przedszkolnego. To on jest kreatorem dziecięcych działań. Przedszkole kształtuje u dzieci określone nawyki, cechy charakteru i
kształtuje zalążki postaw. To właśnie w wieku przedszkolnym kształtują
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się podstawy osobowości, Postawy, które ukształtujemy w wychowankach będą im towarzyszyły przez wiele lat, także w życiu dorosłym. Wychowanie patriotyczne jest ważną dziedziną wychowania przedszkolnego oraz elementem stale obecnym w treściach dydaktycznowychowawczych. Przybiera wiele interesujących metod i form pracy,
których charakterystykę odnajdziemy w tym artykule.
Słowa kluczowe: patriotyzm, wychowanie patriotyczne w przedszkolu.
Summary:
This article addresses the issue of patriotic education of children at
preschool age with particular regard to methods and the form of work. An
analysis was also carried out on the current preschool curriculum. It is beyond doubt that instilling a patriotic spirit in the young generation should be
begun as early as possible, already at preschool. The basic aim of preschool
education is the all-encompassing and harmonious development of the
child, in addition to caring for the development of their personality. In order
to achieve this, it is essential to use active teaching methods based on the
activities of the child. No small role in this process falls at the foot of the preschool teacher. It is he who is the creator of the child’s activities. Preschool
forms specific habits and character traits, and serves as the basis of their personality. It is exactly at preschool age that the basis of the personality is
formed, this basis which we shape in education will accompany them for
many years, even into adulthood. Patriotic education is an important area of
preschool education and an ever-present element in teaching materials. It
encompasses many interesting methods and forms of work, whose characteristics are found in the article.
Key words: Patriotism, patriotic education at preschool.
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Alina Błaszczyk

Patriotyzm i ojczyzna dla młodego pokolenia
Wstęp
We współczesnym czasie pojęcie patriotyzmu zeszło na dalszy
plan. Żyjemy w wolnej i demokratycznej Polsce, wstąpiliśmy do Unii
Europejskiej, bierzemy udział w operacjach wojskowych i na misjach. Dla
przeciętnego człowieka to wszystko nie jest ważne, nie interesuje się
sprawami państwa, on troszczy się tylko o siebie, chce by jemu było jak
najlepiej. Jak przy takim podejściu może być mowa o patriotyzmie? Z
młodymi ludźmi jest jeszcze gorzej, gdyż oni prawie całkowicie nie interesują się patriotyzmem, bo mają masę innych rozrywek. Do tego dochodzi problem bezrobocia i braku perspektyw na przyszłość oraz nieuzasadniony pesymizm.
W przeszłości, gdy Polska była pod zaborami, pojęcie patriotyzmu
było silniej eksponowane wśród narodu. Teraz mamy tylko pseudo przejawy patriotyzmu, m.in.-mecze piłkarskie i inne zawody sportowe. Gdy
rozgrywane są mecze piłkarskie z Polakami lub skoki Polaków, to można
zauważyć dość duże zainteresowanie ludzi. Ale nie kryje się poza tym nic
głębszego, tylko kibicowanie. Ogólnie można powiedzieć, że jest źle, ale
to nie jest tylko problem Polski, choć u nas występuje w dużym stopniu.
Nasuwa się pytanie co zrobić aby zmienić ten układ? Dużo zależy od
rodziców, gdyż to oni kształtują światopogląd młodego człowieka(„Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”).
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi, że patriotyzm powinien być
priorytetowy dla młodego człowieka. Młodzież powinna wiedzieć w jakim
kraju mieszka, znać jego historię i identyfikować się z nim. W przeciwnym
razie traci się coś fundamentalnego, wyróżniającego ludzi. Od wieków nasi
przodkowie walczyli o to, aby Polska mogła istnieć. Czy teraz mamy to
zmarnować? Zatracając swoją narodowość tracimy cząstkę samego siebie.
Ktoś może powiedzieć, że jest obywatelem świata, ale czy on się identyfikuje
z tym światem, tak jak może się identyfikować z ojczyzną?
1. Czym jest patriotyzm a czym nie jest?
Patriotyzm może mieć różne formy i nie należy go utożsamiać jedynie z walkami narodowo-wyzwoleńczymi. Pojęcie patriotyzmu definiowane jest w szerszym bądź węższym kontekście. I tak:
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̶ według Wielkiego Słownika Języka Polskiego patriotyzm to „postawa osoby, która kocha swoją ojczyznę, czuje się jej częścią, działa dla
jej dobra i gotowa jest wiele dla niej poświęcić”1;
̶ e-szkoła na przedmiocie Wiedza o Społeczeństwie definiuje patriotyzm jako „(z łac. patria – ojczyzna) umiłowanie, poszanowanie własnej ojczyzny. Postawa przejawiająca się w emocjonalnej więzi z historią,
tradycją, ojczystym językiem, silnym powiązaniem z kulturą, czy nawet
krajobrazem danego narodu, to również gotowość do służby, do poświęceń spraw osobistych, czasem nawet życia, bowiem ojczyzna traktowana
jest jako wartość najwyższa”2;
̶ Internetowa Encyklopedia PWN określa dość szeroko pojęcie patriotyzmu, gdyż jest to „wszelkie umiłowanie ojczyzny jako miejsca swojego pochodzenia i/lub zamieszkania”3.
̶ według dziennikarza Dziennika Polskiego24 Zbigniewa Bartusia
„patriotyzm polega na byciu zainteresowanym losem współobywateli.
Byciu aktywnym, troskliwym i solidarnym. (…) Patriota zrobi wszystko,
co w jego mocy, byśmy już nigdy nie musieli strzelać do wroga brylantami. Co nie znaczy, że mamy nie być na to gotowi”4.
Reasumując powyższe definicje można zauważyć, że w każdym pojęciu patriotyzmu znajduje się umiłowanie własnej ojczyzny. To jest najlepiej realizowane poprzez „dbanie o kulturę, tradycję, język ojczysty a
także kultywowanie pamięci o bohaterach narodowych, szacunek do całego dziedzictwa narodowego”5. Aktualnie postawa patriotyczna przejawia się w przestrzeganiu praw i obowiązków zawartych np. w Konstytucji, świadomym uczestnictwie w wyborach, godnym reprezentowaniu
kraju, płaceniu podatków, a także w trosce o środowisko naturalne. Należy zaznaczyć, że poprawnie rozumiany patriotyzm kształtuje poczucie
własnej wartości, co przenosi się na autorytet wobec innych narodów i
sprawia, że łatwiejsze staje się dostrzeganie dorobku pozostałych kultur.
Aby być dobrym patriotą, należy znać historię własnego kraju, interesować się sprawami państwa oraz identyfikować się z ojczyzną. Pod-

https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=29198 (dostęp: 22.04.2020r.).
https://eszkola.pl/wos/patriotyzm-4465.html?strona=2 (dostęp: 22.04.2020r.).
3
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/patriotyzm;3955049.html
(dostęp:
22.04.2020r.).
4 Z. Bartuś, „Kim jest patriota w XXI wieku? Co myślą o tym młodzi i nieco starsi?”. Pobrano z: https://plus.dziennikpolski24.pl/kim-jest-patriota-w-xxi-wiekuco-mysla-o-tym-mlodzi-i-nieco-starsi/ar/c15-14169785 (dostęp: 30.04.2020r.).
5 https://eszkola.pl/wos/patriotyzm-4465.html?strona=2 (dostęp: 22.04.2020r.).
1
2
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sumowaniem może być parafraza: „Nie pytaj co Polska może zrobić dla
ciebie, zapytaj co ty możesz zrobić dla Polski”.
2. Patriota w XXI wieku
Tematowi patriotyzmu w XXI wieku poświęcone było m.in. VI Forum „Europa razem czy osobno” zorganizowane w połowie maja 2019
roku przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka w Bibliotece Galeria
Książki. Dziennikarze Dziennika Polska24 przed Forum zadali kilkudziesięciu uczniom i studentom z Małopolski pytanie „Kim jest patriota w
XXI wieku?”Najciekawsze odpowiedzi uczniów, studentów i znanych
uczestników, biorących udział w tej konferencji zostały zamieszczone
poniżej. Mianowicie:6
̶ Ludwika Wujec (legenda „Solidarności”) – patriota nie musi mówić, że kocha Ojczyznę i brać udział w uroczystościach państwowych, ale
walczy z wykluczeniami z powodu biedy czy niepełnosprawności i powinien włączać się w budowanie, rozwój kulturalny, gospodarczy i naukowy kraju;
̶ prof. Andrzej Zoll (patron OIPC)–zmienia się treść pojęcia patriotyzm. W XIX, czy w XX wieku poświęcenie życia dla obrony ojczyzny,
niepodległości było patriotyzmem. Obecnie wysiłek koncentrowany jest
„na dobru wspólnym, działaniu na rzecz dobra Polaków. Patriota to osoba wypełniająca obowiązki obywatelskie oraz wzmacniająca wartości, na
których opiera się interes państwa.”;
̶ prof. Tadeusz Gadacz (współpracownik ks. Józefa Tischnera) –
„patriotyzm to miłość do Ojczyzny, bo Ojczyzna jest miejscem naszego
pochodzenia. Wybór Ojczyzny wyraża się w odpowiedzialności za Ojczyznę.”;
̶ prof. Anna Wolff-Powęska (ceniona w Europie znawczyni współczesnej historii) – patriotą jest osoba, która czuje się obywatelem nie tylko
swego kraju, ale także obywatelem Europy. Patriota XXI wieku jest „odpowiedzialny za zobowiązania swego kraju względem instytucji ponadnarodowych, (…) patriota szanuje nie tylko prawa obywatela, lecz przede
wszystkim prawa człowieka”;
̶ Adam Bodnar (rzecznik praw obywatelskich) – bycie w XXI wieku
polskim patriotą oznacza stosunek emocjonalny do godła, hymnu i flagi
oraz szacunek do Konstytucji i prawa. Patrioci i obywatele nie powinni
się godzić na chory nacjonalizm, który przynosi wojny i nieszczęścia. Należy łączyć miłość do Ojczyny z poczuciem obywatelskiego obowiązku;
6

Z. Bartuś, iw.

263

̶ Michał P (20 l.) – należy kultywować polskie tradycje na co dzień,
nie tylko podczas obchodów rocznicowych, rozmawiać ze starszymi osobami, aby historia była ciągle żywa, wspierać różne organizacje nauczające o pamięci narodowej i lokalnej oraz pielęgnować pomniki historii, nie
tylko te ważne, ale również te zapomniane, np. groby znajdujące się w
lesie. Natomiast nie powinno być okazywania patriotyzmu poprzez noszenie bluz patriotycznych, gdyż „Założenie koszulki nie czyni patriotą
nikogo”, szczególnie wśród młodych ludzi;
̶ Przemysław M (19 l.) – w czasie wojny łatwiej wykazać się patriotyzmem i narodową postawą niż obecnie w dobie Internetu. Niektórzy
ubierają się na biało-czerwono lub w koszulkę z napisem „Bóg. Honor.
Ojczyzna” i noszą przy sobie np. kije bejsbolowe z orłem białym i białoczerwoną flagą, które nazywają „patriotycznymi”. Ktoś taki raczej błaznuje niż jest patriotą. „Patriotą w XXI wieku jest ktoś, kto robi cokolwiek
dobrego dla ojczyzny, a nie tylko dla samego siebie. Uczy się. Pracuje.
Tworzy sztukę.”;
̶ Paulina K. (22 l.) – patriota jest osobą, która jest w stanie poświęcić
się w obronie Ojczyny. Stara się świecić przykładem dla młodzieży, u
której poczucie narodowości i patriotyzmu nie jest ukształtowane;
̶ Kamil Cz. (20 l.) – patriota w XXI wieku nie rzuca się w oczy. Podczas zakupów zauważa produkty z polską flagą;
̶ Marta B. (18 l.) – prawdziwy patriotyzm przedstawia w wierszu
W. Szymborska „Można nie kochać cię – i żyć, ale nie można owocować”.
Można żyć bez miłości do ojczyzny, ale takie życie jest puste z upływem
lat. W dzisiejszych czasach postawa patriotyzmu przejawia się w przestrzeganiu praw i obowiązku dbania o stan środowiska oraz wypełnianiu
konstytucyjnych obowiązków, ale na pierwszym miejscu powinna być
miłość do ojczyzny;
̶ Anna O. (19 l.) – patriota w przypadku naszych przodków brał
udział w wojnach, powstaniach i bitwach, czasami ginął za swój kraj.
Obecnie nie musimy bać się o swoje życie, wystarczy, że czystym sercem
będziemy dbali o Ojczyznę i pamiętali o naszych bohaterach;
̶ Kaja B. (22 l.) – Jan III Sobieski czy Józef Piłsudski byli w stanie
oddać życie za własną ojczyznę, a także umrzeć dla wspólnoty. Patriota
XXI wieku to osoba darząca miłością ojczyznę i dostrzegająca jej niedoskonałości;
̶ Anna M. (23 l.) – powinniśmy pielęgnować świadomość narodową oraz dotychczasowe osiągnięcia, aby nadal móc żyć w wolnym kraju.
Obecnie patriotą jest osoba „odczuwająca szacunek wobec swojej ojczyzny oraz okazująca to swym zachowaniem”, szanująca tradycję i święta

264

narodowe oraz znająca historię ojczyzny, jej drogi do niepodległości i
pokoju, okazująca szacunek do symboli narodowych i nie nadużywająca
ich, świadoma swoich praw i obowiązków obywatelskich;
̶ Tomasz K. (22 l.) –na naszych oczach tworzy się globalne społeczeństwo, ponieważ możemy swobodnie podróżować a także zacierają
się różnice kulturowe. Natomiast przy coraz większej znajomości języka
angielskiego zaczynamy gubić swój ojczysty język. Kluczową cechą
współczesnego patrioty jest znajomość historii własnego państwa. Patriota jest aktywnym i zainteresowanym uczestnikiem życia społecznego;
̶ Jacek W. (23 l.) – w XXI wieku patriotą można nazwać osobę, która „patrzy na swój kraj jako miejsce dobrobytu i dostatku”. Jeżeli zaczniemy budować ojczyznę od siebie samych, to możemy przyczynić się
do jej rozwoju. „Każdy wyjazd, szkolenie czy wakacje są też okazją do
zaprezentowania kraju, takim jakim jest.”;
̶ Robert B. (21 l.) – patriota XXI wieku powinien pamiętać o poświęceniu ludzi, dzięki którym zawdzięcza to, co posiada. „Powinien
mieć szacunek do tych ludzi oraz dumę z tego, że jest Polakiem!”;
̶ Anna C. (20 l.) – prawdziwy patriota zwiedza swój ojczysty kraj a
nie wyjeżdża tylko za granicę, „szczerze przyznaje, że kocha swoją ojczyznę i wypowiada się o niej z szacunkiem i dumą”. Polacy powinni być
dumni ze swojego kraju, gdyż historia naszego kraju jest „długa i pełna
triumfów, o których warto opowiadać wszystkim”;
̶ Karolina L. (19 l.) – w XXI wieku obraz patrioty jest częściowo wypaczony. Są osoby, które tatuują sobie symbole narodowe i powstańcze, ale nie
znają dat czy pojęć, z którymi się tak obnoszą. Szerzą w ten sposób nacjonalistyczne, rasistowskie i homofoniczne hasła. Natomiast miłość do ojczyzny
w XXI wieku, to życie w wolnym kraju, brak przelewu naszej krwi, a jednak
też miłowanie ojczyzny jak „Inka” czy inni bohaterowie narodowi. „Wystarczy choćby kultura osobista, szacunek do drugiego człowieka. (…) patriota
potrafi zachować się i pokazywać swój kraj w pozytywnym świetle, nie
wstydzi się mówić otwarcie skąd pochodzi.”;
̶ Emilia O. (18 l.) – patriotą XXI wieku jest osoba, która nie tylko
zna historię swojego kraju, dba o tradycję, kulturę, obchodzi święta narodowe, ale też osoba, która jest świadomym obywatelem, „chce dla państwa dobrej przyszłości”, nie jest bierna na otaczające ją wydarzenia, czuje więź i przynależność do swojego narodu, szczególnie w przypadku
młodych ludzi, którzy nazywają się „obywatelami świata”;
̶ Norbert P. (20 l.) –jaki powinien być patriotyzm najlepiej oddaje
biblijny „Hymn o miłości”, gdzie „prawdziwa miłość nie szuka poklasku”. Patriota nie musi się afiszować ze swoim patriotyzmem. Powinien
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przede wszystkim „szanować symbole narodowe, za które poległo wielu
naszych rodaków” oraz kultywować tradycję, która „spaja nasz naród”;
̶ Paula S. – w literaturze najlepiej zauważyć patriotyzm, np. Karol
Dickens uważał, że „prawdziwym patriotą jest ten, który nie ze wszystkiego jest zadowolony w swej ojczyźnie, to człowiek, który pragnie i walczy o to, by w niej było lepiej”. Dla Bolesława Prusa najwyższy stopień
patriotyzmu to „zrozumienie i krytyka naszego kraju” oraz „chyba zbyteczne byłoby przypominać, że istotny patriotyzm wcale nie potrzebuje
walk ani wewnętrznych, między stronnictwami, ani zewnętrznych, z obcymi narodami. Nienawiści wewnętrzne z powodów religijnych, politycznych czy ekonomicznych, są niby gangrena, w ludzkim ciele i albo
muszą być uleczone, albo – doprowadzą do śmierci”7.
Podsumowaniem powyższych wypowiedzi o patriotyzmie w XXI
wieku niech będzie pogląd prof. Grzegorza Gorzelaka – patriotyzm jest
pracą, obowiązkiem i odpowiedzialnością. Nawet wtedy, kiedy sądzimy,
że państwo jest „nie nasze”. „Lekarz – patriota – leczy chorych, nawet
gdy sprzeciwia się władzy rządowej. Tramwajarz bezpiecznie kieruje
tramwajem, nawet nie lubiąc rządzących właśnie komunistów, konserwatystów, łamiących konstytucję, prowadzących zgubną politykę gospodarczą itd. Dla kraju trzeba pracować, a nie ginąć za kraj.”
Podsumowując, wszystkie spostrzeżenia z IV Forum dotyczące patriotyzmu w XXI wieku, należy zauważyć, że w większości występuje miłość do
ojczyzny, brak wstydu za Ojczyznę, oddanie życia za swój kraj, uszanowanie kultury i tradycji, języka ojczystego oraz symboli narodowych. Patriota
zna podstawową historię Polski, uczestniczy w wyborach i świętach narodowych, wywiesza flagę w święta narodowe, mówi dobrze o swoim kraju.
Zatem patriotą może być każdy, bez względu na poglądy polityczne, wyznanie religijne czy kraj, z którego pochodzi. Polacy udowodnili patriotyzm
podczas II wojny światowej, gdyż walczyli dla dobra ojczyzny. W XXI wieku, coraz mniej ludzi identyfikuje się z patriotyzmem i wielu Polaków gotowych jest wyjechać z kraju i zamieszkać poza granicami.
3. Patriotyzm dla młodego pokolenia
Szkoła uczy miłości do ojczyzny od przedszkola poprzez m.in. taniec i muzykę, ponieważ w ten sposób można bardziej pokochać swój
kraj i poznać go tak, jak było za czasów dziadków i pradziadków, gdzie
nie było telefonu i internetu. W szkole przy okazji świąt narodowych
prowadzone są lekcje związane z danym wydarzeniem oraz akademie
7
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szkolne wraz z zapraszaniem ważnych osób. Biało-czerwona flaga to dla
całego narodu ważny symbol narodowy jednoczący nas wszystkich. Pod
tymi barwami narodowymi walczyli żołnierze i powstańcy, poeci i artyści
je sławią, a młodzi od niedawna używają ich jako elementy na kijach
bejsbolowych. Kolor biały i czerwony są naszym wspólnym dziedzictwem, o które powinniśmy dbać od najmłodszych lat a nie znieważać je.
Młode pokolenie powinno umieć rozróżnić patriotyzm od szowinizmu narodowego, ponieważ patriotyzm to postawa opierająca się na miłości, szacunku i oddaniu, a nie na nienawiści. Prowadząc rozmowy o
patriotyzmie ze starszą młodzieżą, należy podkreślić, że „postawy ksenofobiczne, nacjonalistyczne i szowinistyczne (…) często są sposobem na to,
aby się dowartościować, nawet jeśli się niewiele osiągnęło”8. Obecnie jest
naprawdę trudno znaleźć młodzież, której postawa patriotyczna byłaby
nieposzlakowana. Dużo młodego pokolenia uważa, że w ich ojczyźnie
jest źle i chce z niej wyjechać. Nie liczy się to, że tu zostanie rodzina. Autorka, uważa, że jest też jakaś część młodych ludzi, która skrywa dyskretnie patriotyzm w sercu i gdyby przyszło bronić ojczyzny, stanęłaby w
jej obronie.
Wielu młodych ludzi kaleczy język polski poprzez wtrącanie do
niego obcych wyrazów, pochodzących z innego języka, najczęściej z języka angielskiego. Czy te wtrącenia mają spowodować, że pokażą się bardziej poliglotami? Nie sądzę. Powinniśmy brać przykład z naszych
przodków, bo wywalczyli nam obecną wolną Polskę. Jeżeli nasi pradziadkowie i dziadkowie mieliby taki stosunek do ojczyzny jak młodzi
dzisiaj, to zapewne mówilibyśmy w języku rosyjskim albo niemieckim.
Polacy jeszcze uważani są za najbardziej patriotyczny kraj w Europie, ale dzieje się już coraz gorzej. Od młodego pokolenia będzie zależała
przyszłość ojczyzny. Magdalena Homenda z Niezależnego Zrzeszenia
Studentów Uniwersytetu Warszawskiego powiedziała, że „patriotyzm to
coś wspaniałego – miłość do Ojczyzny, duma z kraju. Dodała, że na świecie wcale nie jest on przeżytkiem, podając przykład podejścia do patriotyzmu w USA”9.

M. Goetz, „Współczesny patriotyzm”, pobrano z:
https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/wspolczesny-patriotyzm (dostęp:
6.05.2020r.).
9 P. Mazurek, Czarek, Bernard, Margotte, „Czym dla młodych Polaków jest patriotyzm?”, pobrano z: https://wpolityce.pl/polityka/138943-czym-dla-mlodychpolakow-jest-patriotyzm (dostęp: 6.05.2020r.).
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Dużo społeczeństwa uważa, że współczesna młodzież jest „denerwująca” i nie ma ducha patriotyzmu, że tylko „psuje nasz patriotyzm”.
Autorka uważa, że są jeszcze osoby, które są patriotami, ponieważ jest
część młodzieży obchodzącej święta narodowe i próbującej się na swój
sposób zaangażować w sprawy państwa.
Mówiąc o patriotyzmie i ojczyźnie należy zauważyć, że bardzo dużo młodych osób na wyjazdy wakacyjne i obozy wybiera kraje zagraniczne, tłumacząc się pogodą i atrakcjami. Nie do końca należy się z tym
zgodzić. Na przykład uważa się, że Polana Jakuszycka w Górach Izerskich, gdzie odbywa się Border Rush, ma klimat ostry tak, jak w Alpach.
Młodzi często poza okolicami swojej miejscowości nie wybrali się nigdzie
tłumacząc, że tam nie ma nic. Wybierają kraje zagraniczne, bo po powrocie można się pochwalić, że odbyło się podróż do innego państwa, a czasami na inny kontynent. Ale wybierając się w egzotyczne kraje należy
wziąć też pod uwagę bezpieczeństwo a nie tylko przyrodę. A nie każda
podróż zagraniczna jest bezpieczna.
Podsumowanie
Reasumując, patriotyzm młodzieży, i nie tylko, kojarzy się z miłością do ojczyzny. Obecnie młodzież nie ma potrzeby walki o wolność, ale
wielu jak słyszy Mazurka Dąbrowskiego, to czuje dreszcze. Szczególnie
jest to zauważalne podczas zawodów sportowych. Wówczas można mieć
wrażenie, że jesteśmy wszyscy polskimi patriotami. Natomiast gdyby
przyszło zaangażować się w konflikt zbrojny w innym państwie, to zaangażowałoby się niewielu i niektórzy byliby „rozdarci”. Z artykułu
Newsweeka wynika, że maturzyści, niezbyt chętnie stawiliby się na komisji wojskowej, gdyby Polsce groził konflikt zbrojny. Woleliby, aby w
wojnie wzięli udział ci, którzy faktycznie tego chcą i są przygotowani do
walki. Natomiast nie ci, którzy boją się wojny oraz nie są gotowi się poświęcić. Według nich „nie należy łączyć patriotyzmu z gotowością do
udziału w konflikcie zbrojnym, bo to są dwie różne rzeczy”10.
Streszczenie:
W XIX i XX wieku nasi przodkowie walczyli za wolność i niepodległość Polski. Natomiast we współczesnym świecie wśród młodego pokolenia trudno znaleźć patriotów, którzy byliby gotowi poświęcić swoje
życie za ojczyznę. Jest część młodego pokolenia, która identyfikuje się z
B. Kim, „Czy młody Polak kocha ojczyznę?”, pobrano z:
https://www.newsweek.pl/polska/czym-jest-patriotyzm-dla-mlodychpolakow-newsweek/zqyp9dm (10.05.2020r.).
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ojczyzną, obchodzi święta narodowe oraz przestrzega praw i obowiązków wynikających z Konstytucji RP. Szanuje ojczyznę, język ojczysty oraz
kulturę i środowisko naturalne. Wie, że należy rzetelnie płacić podatki.
Młodzi dostrzegają patriotyzm głównie jako wywiązywanie się z obowiązków obywatelskich, natomiast starsze pokolenie gotowe było i jest
do oddania życia „w imię obrony ojczyzny”. Natomiast jest też duża
część młodych ludzi, którzy mają zupełnie inne zdanie na temat patriotyzmu i swego narodu. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na to jak młode pokolenie postrzega patriotyzm i ojczyznę szczególnie w XXI wieku.
Co dla nich znaczy dbanie o wolną Polskę, rozwój i dobre imię?
Słowa kluczowe: patriotyzm, ojczyzna, kraj, symbol narodowy,
młode pokolenie
Summary:
Patriotism and homeland for the young generation
In the 19th and 20th centuries, our ancestors fought for the freedom
and independence of Poland. However, in the modern world among the
younger generation it is difficult to find patriots who would be willing to
sacrifice their lives for their homeland. There is a part of the young generation who identifies with their homeland, celebrates national holidays
and observes the rights and obligations arising from the Polish Constitution. I respect my homeland, mother tongue as well as culture and the
natural environment. He knows that taxes must be paid fairly. Young
people see patriotism mainly as fulfilling their civic obligations, while the
older generation was ready and willing to give their lives "in the name of
defending their homeland." However, there are also a large proportion of
young people who have a completely different opinion about patriotism
and their nation.The purpose of the article is to draw attention to how the
young generation perceives patriotism and homeland especially in the
21st century. What does it mean for them to care for a free Poland, development and good name?
Keywords: patriotism, homeland, country, national symbol, young
generation
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Joanna Dworakowska

Wychowanie patriotyczne młodzieży – w rodzinie, szkole, parafii
Wprowadzenie
Definiowanie patriotyzmu nie jest rzeczą prostą. Samo słowo wywodzi się z greckiego „patriotes” i dotyczy zamieszkującej na małym terytorium społeczności jednojęzykowej. Niektórzy wiążą je też z łacińskim
słowem „patria”, co oznacza „ojcowiznę” lub „dziedzictwo”. Patriotyzm
jest kategorią, która należy do obszaru woli, uczuć i emocji, nie zaś intelektu i wiedzy. Jest to również kategoria wieloznaczna, niejako z konieczności, gdyż wyraża się w przywiązaniu do narodu, co wiąże się z
koniecznością operacjonalizacji również tego ostatniego pojęcia1. W najbardziej ogólnym ujęciu patriotyzm oznacza miłość do ojczyzny „jako
miejsca swojego pochodzenia i/lub zamieszkania; ojczyzną w tym sensie
może być każda okolica lub region, do którego jednostka jest szczególnie
przywiązana (…), cały kraj zamieszkany przez naród, z którym jednostka
się identyfikuje”2. Wynika on z prawa naturalnego a więc niekwestionowanego, przewyższającego prawo ustanowione3. Patriotyzm wiąże się z
przyjmowaniem i życiem takimi wartościami jak: język ojczysty, tradycja,
obyczaje, historia, religia oraz kultura4.
W nauczaniu Jana Pawła II wiele miejsca zajęła problematyka patriotyzmu, narodu, ojczyzny. Zdaniem Ojca Świętego „patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy
samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również
dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się
każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna”5. Współcześnie w obliczu kryzysu uniwersalnych wartości wychowanie patriotyczne młodzieży staje się wyzwaniem i zadaniem. Miłość do ojczyzny jest postulatem,
A. Zwoliński, Wychowanie do patriotyzmu, „Labor et Educatio” 2015, nr 3, s. 357.
J. Kostkiewicz, Patriotyzm. O różnorodności jego ujęć teoretycznych i praktycznej
obecności w pracy zmartwychwstańców przed rokiem 1939, „Paedagogia Christiana”
2017, nr 2(40), s. 111.
3 R. E. Rogowski, Myśli o patriotyzmie, „Wychowawca” 2000, nr 6, s. 26.
4 S. Łabendowicz, Wychowanie patriotyczne w katechezie, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2018, nr 4, s. 32.
5 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Wyd.
„Znak”, Kraków 2005, s. 29.
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który ma szansę być realizowany w systemie aksjonormatywnym młodych ludzi. Wymaga jednak harmonijnej współpracy podstawowych
agend socjalizacji młodzieży, zwłaszcza rodziny, szkoły i parafii. W
przedstawianym artykule zostaną przedstawione refleksje dotyczące wychowania patriotycznego młodzieży w tych środowiskach życia.
1. Wychowanie patriotyczne w rodzinie
W procesie oddziaływań wychowawczych, które wpływają na
kształtowanie się indywidualnego systemu wartości każdego człowieka
szczególną rolę pełni rodzina. Stanowi ona podstawową komórkę społeczną, która socjalizuje dziecko w zakresie wartości i wzorów postępowania. Na gruncie rodziny generowane są pewne normy, które regulują
postępowanie każdego z jej członków oraz tworzony jest określony system wartości przekazywany kolejnym pokoleniom6. Jan Paweł II wskazywał, że „Rodzina jest wspólnotą osób, najmniejszą komórką społeczną,
a jako taka jest instytucją podstawową dla życia każdego społeczeństwa”7. Sobór Watykański II nazywał rodzinę „pierwszą i żywotną komórką społeczności ludzkiej”8.
Na gruncie nauk pedagogicznych podkreślane jest, iż rodzina stanowi podstawowe i pierwotne środowisko opiekuńczo-wychowawcze i
socjalizacyjne9. Ryszard Wroczyński definiuje ją jako podstawowe środowisko wychowawcze w którym ma miejsce proces wychowawczy i
wprowadzenie dziecka w obszar kontaktów społecznych10. Z kolei Stanisław Kawula twierdzi, że „rodzina stanowi wewnętrzny świat, jednak
podlega wpływom z zewnątrz, które docierają tam różnorodnymi kanałami i kształtują społeczny i indywidualny system wartości oraz norm
zachowania się społecznego poszczególnych członków”11. Rodzina stanowi podstawową komórkę życia społecznego i jest pierwszym środowiskiem wychowującym do życia społecznego. Na jej gruncie dokonuje się
A. Frączek, Rodzina i wartości chrześcijańskie jako elementy tożsamości kulturowej, „Cywilizacja i Polityka” 2017, T. 15, nr 15, s. 168.
7 List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II z 2 II 1994 roku, Watykan 1994, s. 64.
8 Apostolicam actuositatem, nr 11, [w:] Sobór Watykański Drugi. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Paris 1967, s. 377.
9 H. Cudak, Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, Polskie
Towarzystwo Higieny Psychicznej. Warszawa 1999, s. 5.
10 R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1985,
s. 161-162.
11 S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama
problematyki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 50.
6

272

formowanie światopoglądu i przekonań młodego człowieka. Poprzez
wychowanie i socjalizację wprowadza dzieci i młodzież w pełnienie ról
społecznych. Obecnie poszukuje się uniwersalnego sposobu wychowania,
który sprzyjałby integralnemu rozwojowi osoby ludzkiej. Praktyka wychowawcza pokazuje bowiem, że ani wychowanie polegające na przyjęciu określonych postaw i wartości, ani wychowanie przez ćwiczenie, ani
autorytatywna postawa wychowawcy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i często okazują się niewystarczające12. Roman Jusiak podkreśla,
że wychowanie w rodzinie katolickiej powinno być oparte na świadomym wyborze chrześcijańskich wartości i skierowane na podejmowanie
odpowiedzialnych decyzji opartych na wartościach religijnych13. W oddziaływaniach wychowawczych rodziny winny przeplatać się elementy
wychowania religijnego, społecznego i patriotycznego.
Jak zauważa ks. Marek Drzewiecki, współcześnie nie jest łatwo wychowywać dzieci i młodzież w duchu wartości patriotycznych. Lansowane głównie przez lobby liberalne ideologie, jak również nasilająca się socjalizacja młodych ludzi przez przekazy medialne, sprawiają że patriotyzm staje się sprawą drugorzędną, nieistotną a często niepoprawną politycznie14. Coraz częściej pojawiają się również głosy mówiące o ograniczeniu znaczenia rodziny jako podstawowej agendy wychowania oraz
socjalizacji a wzroście znaczenia grup rówieśniczych i przekazów medialnych15. Przemiany zaznaczają się również w zakresie świadomości
członków rodziny dotyczącej życia rodzinnego. Z. Tyszka wskazuje, że
poglądy ideologiczne rodziców i dzieci są często diametralnie różne, różnią się również ich projekty życia rodzinnego; liberalizują się poglądy
dotyczące różnych sfer funkcjonowania społecznego16.
Tymczasem to właśnie rodzina jest pierwszą szkołą wychowania
patriotycznego. Rodzinie przypada nadrzędna rola w transmisji ojczystej
obyczajowości, w której naczelne miejsce zajmują treści moralne, religijne,
J. Michalski, Doświadczenie przeżyte czy rytualne wdrożenie. Propozycja edukacji
religijnej w epoce ponowoczesnej, „Społeczeństwo, Edukacja, Język” 2017, t. 5, s. 129.
13 R. Jusiak, Wychowanie społeczne podstawowym elementem chrześcijaństwa,
„Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5(41), nr 4, s. 36.
14 M. Drzewiecki, Wychowanie patriotyczne dzisiaj, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2018, nr 4, s. 25.
15 Zob. Z. Kwieciński, Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, [w:] J.
Kozielecki (red.), Humanistyka przełomu wieków, Warszawa: Wyd. Akademickie
„Żak” 1999, s. 51-77.
16 Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Bydgoszcz: Redakcja Wydawnictw Pozaprasowych „Pomorze” 1988, s. 175-184.
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kulturowe i narodowe. Podtrzymuje obyczaje, wyjaśnia ich sensy i inspiruje powstanie nowych. Ta rodzinna obyczajowość stanowi istotny instrument uzewnętrzniania postaw i wprowadzaniem młodego człowieka
w ojczystą kulturę17. Zanim dziecko w pełni świadomie zacznie rozumieć
ojczyznę, jej obraz rysuje się u niego poprzez interakcje z najbliższymi,
przez środowisko w którym czuje się bezpiecznie18. Bardzo istotną sprawą są również tradycje rodzinne. Jak podaje Irena Jundziłł „Stosunek
rodziców czy dziadków do narodowych tradycji jest przekazywany dzieciom w opowiadaniach, wspomnieniach, a także w celowym oddziaływaniu na uczuciowość dziecka. Prawdą jest, że wspomnienia te po latach
tracą nieco swoją autentyczność, a dzieci słuchają ich podobnie jak baśni,
jednak stosunek uczuciowy do opowiadanych wydarzeń pozostawia często trwałe ślady przeżyciowe”19.
Rodzinę „łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie
służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują
pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju
samego społeczeństwa”20. Wychowanie patriotyczne jest zatem związane
z uspołecznienie osoby ludzkiej, ukierunkowaniem jej aktywności na dobro wspólne. Jednostka poprzez swe czyny pomnaża dobro wspólne całej
społeczności i sama rozwija się poprzez urzeczywistnianie swojego potencjału21. Wychowanie do realizacji dobra wspólnego ma umożliwić
świadome życie we wzajemnej miłości i tworzenie odpowiednich warunków do godnej egzystencji wszystkich ludzi22. Rodzina stanowi zatem
fundamentalne środowisko wychowania patriotycznego. To na jej gruncie dokonuje się formowanie patriotycznych postaw, które wzmacniane
jest pozytywnym wzorcem osób najbliższych. Rodzina kształtuje pierwsze wyobrażenia o narodzie, ojczyźnie i świecie społecznym, jest główną
osią transmisji kapitału kulturowego pomiędzy osobą a społeczeństwem.

17 A. Koperek, Edukacja patriotyczna w kontekście polskiej kultury narodowej, „Saeculum Christianum” 2009, nr 1, s. 258.
18 I. Jundziłł, O wychowaniu patriotycznym dzieci, Warszawa: PZWS 1963, s. 23.
19 I. Jundziłł, op. cit., s. 20.
20 Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska „Familiaris consortio”, nr 42, [w:] Tenże,
Nauczanie Papieskie, IV, 2, 1981, (lipiec – grudzień). Poznań 1989, s. 461.
21 B. Kiereś, Dobro wspólne jako cel i kryterium życia społecznego – aspekt pedagogiczny, „Roczniki Nauk Społecznych” 2008, z. 2, s. 127.
22 R. Jusiak, Refleksje o powołaniu w chrześcijańskiej koncepcji wychowania, „Roczniki Pedagogiczne” 2009, z. 2, s. 83.
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2. Szkoła miejscem wychowania do patriotyzmu
Wraz z rozwojem jednostki pojawiają się instytucje, które towarzyszą rodzinie w edukacji i wychowaniu. Jedna z nich jest szkoła, która stanowi pewnego rodzaju pomost pomiędzy rodziną a społeczeństwem.
Poza wspieraniem procesu kształcenia przez odpowiednie interwencje
pedagogiczne zadaniem szkoły jest formowanie jednostki odbywające się
poprzez kształtowanie systemów aksjonormatywnych, uczenie umiejętności dokonywania wyborów, odróżniania dobra od zła i prawidłowych
sądów oraz przygotowanie do pełnienia w przyszłości ról społecznych23.
Aby należycie spełniać swoją rolę szkoła musi wychowując, respektować
fundamentalne prawa osoby ludzkiej, z których najważniejszym jest
prawo do prawdy, miłości, sprawiedliwości i wolności24. Szkoła, rozciągając swe oddziaływania na całokształt systemu wychowawczego, ma za
zadanie pomagać uczniom w rozwoju ich człowieczeństwa, jak również
pozwalać na systematyczną i odpowiedzialną konfrontację z problemami
życia codziennego25.
W nauczaniu Jana Pawła II podnoszona jest ogromna rola szkoły w
procesie wychowania młodzieży. Przyczynia się ona do wzrostu jej zdolności umysłowych, wprowadza w świat wartości, kształtuje umiejętność
wartościowania, uczy obcowania z dziedzictwem kultury, przygotowuje
do życia zawodowego, uczy właściwych form relacji międzyludzkich i
współżycia z innymi ludźmi różniącymi się charakterem lub pochodzeniem26. W niej uczniowie stykają się z szerszym kręgiem społecznym, nie
tylko wpływa na rozwój kulturowy, społeczny, zawodowy uczniów, ale
również formuje ich wedle wartości i zasad moralnych27. Jan Frątczak
zauważa, że na wychowanie patriotyczne w szkole powinny składać się:
przekazywanie treści patriotycznych, na które składają się zintegrowane
wątki historyczne oraz ideowe, wzbudzanie właściwego kierunku ich
A. Błasiak, Dom rodzinny i szkoła – środowiska współkształtujące osobowość dziecka,
[w:] W. Kubik (red.), Rodzina, szkoła, Kościół, Wyd. WAM, Kraków 2000, s. 20-21.
24 A. Rynio, Szkoła w wychowaniu moralnym, „Roczniki Nauk Społecznych”
1996, t. XXIV, z. 2, s. 92.
25 T. Panuś, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji. Studium w świetle „Ramowego Programu Katechizacji” funkcjonującego w latach
1971 – 2001, Wyd. Unum, Kraków 2001, s. 265.
26 Jan Paweł II, Przygotowujcie waszych uczniów do życia według zasad wiary.
Przemówienie do Związku Nauczycieli Szkół Średnich (16.03.1981), [w:] Tenże, Nauczanie papieskie 1981, t. 4, Poznań 1989, s. 326-327.
27 Jan Paweł II, „Juvenumpatris”. List Ojca Świętego Jana Pawła II w setną rocznicę
śmierci św. Jana Bosco (31.01.1988), „OsRomPol” 1999, nr 20(1),s. 54.
23
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wartościowania, z jednej strony wyrażającego się w refleksyjności i krytyczno-racjonalnym stosunku do historii kraju, z drugiej w umiłowaniu
jego osiągnięć – pracy i dokonań rodaków, kultury, tradycji, symboli28.
Za jeden z walorów wychowawczych procesu wychowania uznaje
się kształcenie w wychowanku miłości do ojczyzny29. W szkole znaczącą
rolę odgrywają nauczyciele, którzy kształtują postawy patriotyczne w
wychowankach. Nauczanie nie może sprowadzać się w tym kontekście
jedynie do przekazywania wiedzy, gdyż nie kształtuje ona należycie adekwatnych przekonań, poglądów i postaw. Wychowanie patriotyczne
winno być wzmacniane własnym świadectwem, odpowiednim przykładem i kształtować również stosunek wychowanka do symboliki narodowej: pamiątek narodowych, hymnu, godła sztandaru30. Wojciech Drzeżdżon zauważa także, że wychowanie patriotyczne w szkole jest realizowane przez udział młodzieży w szkolnych akademiach i uroczystościach
organizowanych z okazji istotnych rocznic historycznych31. W szkole ma
miejsce wiele okazji do promowania wartości obywatelskich, np. przygotowania do uroczystości państwowych, lub tych związanych z patronem
szkoły. Ważnym elementem wychowania patriotycznego jest podkreślanie przy każdej sposobności roli mundurka, sztandaru szkoły, flagi narodowej czy hymnu. Kształtowanie w uczniach odpowiedzialność za kraj
można rozpocząć od dbania o najbliższe środowisko: klasę, szkołę, boisko
lub osiedle32.
Szkoła poprzez wychowanie patriotyczne ma również za zadanie
krzewienia ducha obywatelskości, wprowadzanie uczniów w ideę działań
na rzecz dobra wspólnego. Takie wychowanie obywatelskie ukierunkowane
jest również na propagowanie podstawowych wartości moralnych i obywatelskich, jak: umiłowanie ojczyzny, odwaga, męstwo, odpowiedzialność,
karność, tolerancja, wierność i służba państwu, obowiązkowość, solidarność
z ludźmi dążącymi do wspólnego dobra. Dzięki niemu młode pokolenie
J. Frątczak, O wychowaniu patriotycznym w szkole, „Nauczyciel i Szkoła” 2011,
nr 1(49), s. 114.
29 A. Smołalski, Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej od XII w. do
końca II Rzeczypospolitej, Uniwersytet Opolski. Opole 1994, s. 36.
30 M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Wychowanie. Pojęcia - procesy –
konteksty: Interdyscyplinarne ujęcie,T. 4, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk –
Sopot 2008, s. 34.
31 W. Drzeżdżon, Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym, „Język – Szkołą – Religia” 2013, nr 8(1), s. 73.
32 H. Radziewicz, Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej, „Wychowawca” 2007, nr 9, s. 16.
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powinno respektować i wyrażać szacunek dla norm ustalonych przez państwo, zasad wzajemnego współżycia, akceptować wartości patriotyczne, jak:
miłość i poświęcenie dla ojczyzny, rzetelna nauka i praca, odpowiedzialność
za losy państwa, i kierować się nimi33.
Działania szkoły, które przyczyniają się do kształtowania postawy
patriotycznej to: podawanie powodów zakazów i ograniczeń, wspieranie
autonomii wychowanków i ich rozwoju, wspieranie samodzielności ich
myślenia, szacunek i tolerancja wobec nich oraz słuchanie ich opinii. W
postawie obywatelskiej ważna jest również umiejętność działania, czyli
przejawiania zachowań obywatelskich, których terenem ma stać się system edukacji34. To także katecheza szkolna, która ma nie tylko wymiar
religijny, ale również społeczny, ponieważ przysposabia młodzież do
aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła i narodu. Poprzez działania
wychowawcze szkoła uświadamia młodemu człowiekowi potrzebę czerpania osobistej satysfakcji z działania oraz świadomość własnego rozwoju, dokonywującego się dzięki zaangażowaniu, kształtuje szczególną
wrażliwość społeczną i umiejętność reagowania na deficyty w środowisku35. Szkoła wychowuje, gdy uwrażliwia swoich wychowanków na to co
w nich samych jest szlachetne, gdy pomaga zrozumieć siebie samego i
sens swojego życia, gdy prowadzi młodzież ku wartościom, które służą
ich rozwojowi36.
3. Wychowanie patriotyczne w parafii
Episkopat Polski w swych programach duszpasterskich, poświęconych młodzieży, poruszał problematykę zagrożeń wiary, takich jak: ateizacja, demoralizacja, bezideowość, osłabienie więzi z przeszłością narodu, osamotnienie, wynarodowienie37. Centrum działalności Kościoła
33 J. Izdebska, Wychowanie obywatelskie współczesnego dziecka – w perspektywie
edukacji szkolnej oraz globalizacji mediów elektronicznych, [w:] J. Nikitorowicz, D.
Misiejuk, M. Sobecki (red.), Etniczność i obywatelskość w nowej Europie. Konteksty
edukacji międzykulturowej, Wyd. Trans Humana, Białystok 2007, s. 157.
34 E. Jakubowska, E, Jaszczyszyn, Rola nauczycieli i rodziców w wychowaniu obywatelskim uczniów, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2017, T. XXXVI, z. 1, s. 148.
35 A. Naumiuk, Edukacja – Partycypacja – Zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 232.
36 J. Bagrowicz, Katecheza jako wychowanie, „Horyzonty Wiary” 1996, nr 3, s. 51.
37 M. Olszewski, Duszpasterstwo parafialne. W świetle programów duszpasterskich
Episkopatu Polski 1967-2000. Studium teologiczno-pastoralne, Kuria Metropolitalna
Białostocka, Białystok 2005, s. 299-302.
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zawsze stanowiła młodzież, ponieważ od jej postaw moralnych zależy
przyszłość nie tylko Kościoła, ale i Ojczyzny, a w szerszej perspektywie –
i świata. Stąd nacisk na kształtowanie wrażliwych sumień i odpowiedzialności młodych za Kościół i społeczeństwo38.
W polskim społeczeństwie parafie, jako ośrodki życia religijnego i kulturowego, stanowią znaczący element życia społecznego. Parafia katolicka
jest podstawową formą urzeczywistniania się Kościoła, jest grupą społeczną
(wspólnotą) oraz instytucją o podstawowym znaczeniu dla chrześcijan39.
Parafia stanowi podstawową komórkę społeczną Kościoła, miejsce głoszenia
słowa Bożego i sprawowania kultu eucharystycznego. Inspiruje i formuje
poprzez chrześcijańską miłość autentyczną wspólnotą wierzących. W niej
dokonuje się zjednoczenie ludzi z Bogiem, przez przepowiadanie Słowa
Bożego oraz realizację sakramentów i życie wiarą w miłości braterskiej40.
Pełni ważną rolę osobo twórczą w wymiarze kształtowania dojrzałej religijności i zintegrowanych postaw humanistycznych.
Kościół katolicki, posiadając pełne prawo oraz obowiązek do kształtowania rzeczywistości społecznej, obejmuje swą pieczą prawa osoby
ludzkiej i wolność chrześcijańską41.Ksiądz Tadeusz Panuś zauważa, że
Kościół przez swoją działalność pastoralną w różnoraki sposób kształtuje
świadomość patriotyczną młodzieży. Adekwatną okazją do poruszenia
treści narodowych i patriotycznych stwarzają święta, w których treści
religijne połączone są z patriotycznymi. Treści krzewiące ducha patriotycznego mogą być również przekazywane przy pomocą tablic będących
częścią świątyni, upamiętniających wielkie postacie i wydarzenia, gablot
na placach przykościelnych, plakatów, inscenizacji. Wszelkie te świadectwa patriotyzmu, którym daje wyraz działalność pastoralna mają na celu
nie tylko przekazywanie treści patriotycznych wraz z głoszonym słowem
Bożym, ale również formować ludzkie postawy, tak aby dobro ojczyzny
było największym prawem42.

38 A. Dzięgielewska, Wychowanie patriotyczne młodzieży przygotowującej się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania jako element duszpasterstwa młodzieży, „Rocznik
Teologii Katolickiej” 2011, T. X, s. 204.
39 R. Kamiński. Ewangelizacja parafii przez kaznodziejstwo, „Roczniki Teologiczne" 1993 nr 6 (40),s. 64-67.
40 Idem, Teologiczne spojrzenie na parafię, „Ateneum Kapłańskie” z. 3 nr 454, s. 383.
41 E. Jabłońska-Deptuła. Czy może historia popłynąć przeciw prądowi sumień?:
(Kościół, religia, patriotyzm): 1764 – 1864, Editions Spotkania, Paryż 1987, s. 82.
42 T. Panuś, Rola podstawowych środowisk wychowawczych w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży, „Roczniki Teologiczne” 2019, T. LXVI, z. 6, s. 75 – 76.
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Wychowanie patriotyczne w parafii odbywa się również przez katechezę. Jej oddziaływanie odbywa się poprzez organizowanie sytuacji
wychowawczych, dzięki którym młodzi ludzie mają szansę na przeniesienie pozyskanych doświadczeń na realne sytuacje społeczne i stawanie
się otwartym na służbę drugiemu człowiekowi43. Parafia, prócz działań
ściśle religijnych, bardzo często podejmuje różnego rodzaju zadania cywilne44. Zależnie od miejsca i czasu oraz od inwencji duszpasterzy i wiernych podejmowane i realizowane są różne działania poza religijne, takie
jak: charytatywne, kulturowe, dydaktyczne, oświatowe, opiekuńcze, socjoekonomiczne, wychowawcze, rekreacyjne, a nawet rozrywkowe45.
Można stwierdzić, że parafie, w zależności od różnych uwarunkowań,
podejmują następujące inne niż religijne działania: opiekuńczozabezpieczające, kulturalno-oświatowe, rekreacyjne, administracyjnogospodarcze i doradczo-interwencyjne. Zakres podejmowanych przez
omawiane instytucje zadań jest zróżnicowany i zależy od warunków społeczno-kulturowych, potrzeb wierzących i innych osób, oraz roli i znaczenia liderów, a także zaangażowania członków parafii46. W pełni uzasadniona jest teza, że w polskiej rzeczywistości społecznej i kulturowej
parafie dysponują znacznymi możliwościami zaspokajania potrzeb osobowych i mogą podejmować zróżnicowane działania tak wobec poszczególnych osób, jak i różnych środowisk.
Podsumowanie
Współcześnie kwestia patriotyzmu traci na znaczeniu, gdyż dzisiejszy człowiek żyje w dobie „globalnej wioski”. Wielu młodych ludzi kojarzy go głównie z okresem walk powstańczo-wyzwoleńczych, dlatego w
ich wyobrażeniu staje się przestarzały. We współczesnej Polsce coraz częściej mówi się o kryzysie wychowania patriotycznego młodego pokolenia. Niezmiernie istotnym zadaniem moralnym jest wychowanie do właściwie pojętej miłości ojczyzny oraz wykształcenie silnego poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, a przy tym rozbudzenie poczucia dumy
J. Słomińska, Psychologiczno-socjologiczne podstawy aktywizowania jednostki i
grupy, [w:] S. Kulpaczyński (red.), Aktywizowanie katechizowanych, Wyd. KUL,
Lublin 1997, s. 13.
44 Por. E. Firlit, Rola parafii rzymsko-katolickiej w organizacji życia społecznego na
szczeblu lokalnym, op. cit., s. 119.
45 Zob. W. Piwowarski, Religijność wiejska w warunkach urbanizacji. Studium socjologiczne, Biblioteka „Więzi”. Warszawa 1971, s. 275
46 R. Kamiński, Funkcje parafii, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 1984, nr
7- 8, s. 212.
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oraz świadomości bycia Polakiem i przynależności do społeczności polskiej. Człowiek prawdziwie kochający ojczyznę, poznający jej religię, kulturę, historię oraz angażujący się w budowanie jej pomyślności, staje się
człowiekiem pokoju i wysokiej kultury oraz prawym i odpowiedzialnym
obywatelem narodu47. Działania podstawowych agend socjalizacji młodzieży wydają się w kwestii jej wychowania patriotycznego nieodzowne.
Streszczenie:
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży staje się priorytetowym zadaniem. Winno się ono dokonywać w harmonijnej współpracy
trzech podstawowych środowisk wychowawczych: rodziny, szkoły i parafii. Współcześnie w obliczu kryzysu uniwersalnych wartości wychowanie patriotyczne młodzieży staje się wyzwaniem i zadaniem. Miłość do
ojczyzny jest postulatem, który ma szansę być realizowany w systemie
aksjonormatywnym młodych ludzi. W przedstawianym artykule zostaną
przedstawione refleksje dotyczące wychowania patriotycznego młodzieży w tych środowiskach życia.
Słowa klucze: młodzież, wychowanie, patriotyzm
Summary:
Patriotic education of young people – in family, school, parish
Patriotic education of children and young people becomes a priority
task. It should be carried out in harmonious cooperation between three
basic educational communities: family, school and parish. Today, in the
face of a crisis of universal values, educating young people is becoming a
challenge and a task. Love for the homeland is a demand that has a chance to be implemented in the axionative system of young people. This article will provide reflections on the patriotic upbringing of young people
in these living environments.
Keys words: youth, upbringing, patriotism
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Aleksandra Strużyńska

Potrzeba patriotyzmu we współczesnym wychowaniu
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste:
umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego.
Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.
Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra,
jakim jest ojczyzna.
Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar
dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania”
Jan Paweł II

Wstęp
Patriotyzm to stan pozytywnego nastawienia wobec Ojczyzny i jej
problemów. Powinien on być wartością leżąca u podstaw pracy wychowawczej. Patriotyzm to nie tylko docenianie niepodległości i suwerenności Ojczyzny, doniosłych wydarzeń z dziejów, ale także kształtowanie
postaw ogólnoludzkich, przestrzeganie i poszanowanie prawa, sumienne
wywiązywanie się z obowiązków1. Jednakże XXI – wiek globalizacji,
wiek kryzysów moralnych – niesie ze sobą wiele zagrożeń, w tym odnoszących się prawdziwego patriotyzmu. Wobec tego niezwykle cenna jest
ciągła potrzeba wychowania patriotycznego. Związana jest ona z poszanowaniem narodu, identyfikacją z jego kulturą narodową, która pozwala
człowiekowi włączać się w tę wielką wspólnotę i żyć jej zdarzeniami,
zjawiskami, problemami, poszukując twórczych rozwiązań. Naród poprzez wspólnotę osób inicjuje, pobudza oraz dynamizuje ludzką aktywność w różnych płaszczyznach, a także dziedzinach życia. Dzięki temu
staje się rzeźbiarzem duchowego i społecznego oblicza człowieka2.
1. Patriotyzm w literaturze przedmiotu
Patriotyzm jest jedną z podstawowych kategorii kultury polskiej i
europejskiej, konstytuującą życie człowieka we wspólnocie narodowej,
B. Dudel, Tematyka patriotyczna w kształceniu zintegrowanym i propozycje jej realizacji (w wybranych czasopismach metodycznych), [w:] Patriotyzm a wychowanie,
pod red. E. Kryńskiej, J. Dąbrowskiej, A. Szarkowskiej, U. Wróblewskiej, Trans
Humana Wyd. Uniwersyteckie, Białystok 2009, s. 618.
2 K. Chałas, S. Kowalczyk., Wychowanie ku wartościom narodowo - patriotycznym,
T. 2, Wyd. Jedność, Kielce - Lublin 2006, s. 133.
1
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oraz wyrażająca jego emocjonalną więź z ojczyzną.3 W odniesieniu do
etymologii i znaczenia słowa patriotyzm można rozróżnić pochodzenie
greckie i łacińskie, jednakże warto nakreślić, iż oba wywodzą się od
wspólnego pnia indoeuropejskiego pater – „ojciec”. Stąd też w języku
greckim: patris – „ojczyzna” , patriotek – rodak, patriotikos – „należący
do rodziny”, z kolei w języku łacińskim: patria – „ojczyzna, kraj ojczysty”, patrius – „ojcowski”. Natomiast w języku polskim w XVI wieku
„ojczyzna” oznaczała ojcowiznę, czyli to, co się dziedziczy po ojcu4.
W rozważaniach nad definicją patriotyzmu warto przytoczyć, iż
słowa takie jak patriota i patriotyzm weszły do języka polskiego za sprawą zapożyczenia z języka francuskiego dopiero w drugiej połowie XVIII
wieku. Słownik Warszawski określa patriotyzm następująco: „miłość ojczyzny, gorące przywiązanie do kraju rodzinnego”. Z kolei według najnowszego Słownika Języka Polskiego patriotyzm to miłość ojczyzny oraz
przywiązanie do swego narodu5. W nowożytności patriotyzm rozumiany
był jako służba ojczyźnie i był związany przede wszystkim ze szlachtą
jako narodem politycznym. Istotna zmiana miała miejsce w II połowie
XVIII wieku. Pojawiała się wówczas wyraźna zmiana i szersze ujęcie społeczne, bowiem patriotą mógł być każdy kochający ojczyznę i poświęcający się dla niej6.
Patriotyzm może określić jako między innymi poczucie odpowiedzialności za wspólnotę, do której się należy. Można go wyrażać w rozmaity sposób – od ofiary życia za Ojczyznę po pracę organiczną, od
udziału w powstaniach po budowanie organizacji społecznych, od walki
w obronie kraju po wspieranie gospodarki. Postawa taka jest niezwykle
potrzebna, szczególnie w teraźniejszości: w szkole, w pracy, w życiu
prywatnym. Polega ona na realizacji zobowiązań wobec wspólnoty naro-

T. Ochocki, Pojęcie patriotyzmu, [w:] Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa
narodowego RP w XXI wieku, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2011, s. 10.
4 K. Górski, Patriotyzm, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, Ossolineum,
Wrocław 1991, s. 683.
5 Tamże.
6 S. Roszak, Patriotyzm i wychowanie patriotyczne w I Rzeczpospolitej, [w:] Wychowanie patriotyczne. Tradycje i wyzwania współczesności, pod. red. M. Żaryn, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2007, s. 14.
3
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dowej oraz na zachowaniu pamięci o ludziach, którzy tę odpowiedzialność realizowali przed nami7.
Patriotyzm łączy się z pojęciem ojczyzny. Oznacza to postawę, w
której następuje związanie życia człowieka z ojczyzną, co łączy się z troską o jej dobro, rozwój i przyszłość. Początek tego związku sięga życia
rodzinnego8. Patriotyzm stanowi ogromną moc jednoczącą naród oraz
doskonali życie wspólnotowe. Jest również środkiem na wyjście z egoizmu jednostkowego bądź grupowego w kierunku dobra wspólnego.
Ruchy narodowowyzwoleńcze, wokół których jednoczyła się część społeczeństwa, odegrały znaczną rolę jako czynnik narodowotwórczy, kształtujący świadomość narodową w ludziach9. Ponadto patriotyzm, jako cnota i postawa podkreślająca wartość narodu10.
W myśl powyższych słów możemy śmiało twierdzić, że patriota to
człowiek, który miłuje swoją ojczyznę, utożsamia się z narodem polskim,
kultywuje tradycje i pamięć o bohaterach narodowych, jest gotowy do
wielkich poświęceń dla dobra ojczyzny11. Patriotyzm jest zatem fundamentem, na którym opiera się morale narodu, ono zaś obok czynników
materialnych i organizacyjnych buduje siłę państwa12.
2. Wychowanie patriotyczne
Patriotyzm pełni znaczącą rolę w kształtowaniu obrazu własnej osobowości, jak i własnego państwa13. Wobec tego istotne ma znaczenie, aby
kształtowanie cnoty patriotyzmu w wychowaniu młodych pokoleń Polaków. Już od najmłodszych lat, gdy dziecko nauczy się komunikować z otoczeniem, należy pobudzać w nim poczucie patriotyzmu oraz przywiązania
R. Kostro, Edukacja patriotyczna, [w:] Wychowanie patriotyczne. Tradycje i wyzwania współczesności, pod. red. M. Żaryn, Muzeum Historii Polski, Warszawa
2007, s. 10.
8 A. Zwoliński, Wychowanie do patriotyzmu, [w:] Labor et Education, nr 3/2015,
s. 357 - 358.
9 Tamże, s. 366.
10 Tamże, s. 359.
11 S. Lasota, Romantyzm – niezwykły czas polskiego patriotyzmu, [w:] Patriotyzm
fundamentem bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku, Stowarzyszenie Ruch
Wspólnot Obronnych, Warszawa 2011, s. 32.
12 P. Przyswojski, Antypatriotyczna propaganda zagrożeniem dla bezpieczeństwa
narodowego, [w:] Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa narodowego RP w XXI
wieku, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2011, s. 151.
13 W. Drzeżdżon, Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym, [w:] Język – Szkoła – Religia, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 71.
7
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do ojczyzny, w której żyje. Kształtowanie patriotyzmu bowiem jest gwarantem dobrego zachowania oraz zbudowania tożsamości narodowej14.
Warto przytoczyć zapis znajdujący się we wstępie do Ustawy z
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, który mówi: "Kształcenie i
wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności,
miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewni każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego
rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i
obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji,
sprawiedliwości i wolności"15.
Wychowanie patriotyczne jest jednym z działów wychowania, rozumianego jako świadomie organizowana działalność, której celem jest wywoływanie zmian w osobowości człowieka16 i ma na celu jak najlepsze przygotowanie wychowanków do służby własnemu narodowi i krajowi. Polega to
na kształtowaniu przywiązania do kraju ojczystego, jego przeszłości oraz
teraźniejszości, na kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za jego wielostronny rozwój i miejsce wśród innych krajów, a także na uświadamianiu
wychowankom ich obowiązków wobec własnej ojczyzny17.
Patriotyzm powinien się przejawiać w przywiązaniu do Ojczyzny,
obyczajów i kultury narodowej, szacunku dla ludzi, którzy je tworzyli.
Wychowanie patriotyczne należy zatem powiązać z treściami i zadaniami
innych dziedzin wychowania. W realizowaniu zadań wychowania patriotycznego należy zwrócić uwagę na różne kierunki działań dostosowane do środowiska społecznego, dlatego też już w grupie najmłodszych
dzieci należy budzić przywiązanie do Ojczyzny, do swego regionu, miasta, rodziny18.
Sposób przekazywania wiedzy patriotycznej ma największe znaczenie w najmłodszym wieku, ponieważ dzieci mają wtedy chłonny
umysł, który pobiera bardzo dużo informacji z otoczenia, a świadomość

W. Chwedoruk, M. Krukowska, Kształtowanie patriotyzmu u młodego pokolenia polaków, [w:] Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa narodowego RP w XXI
wieku, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2011, s. 122.
15 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 1991 nr 95
poz. 425.
16 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981, s. 347.
17 Ibidem, s. 349.
18 https://sp1bukowno.edupage.org/text24/ (19.05.2020 r.)
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dziecka daje się kształtować w bardzo plastyczny sposób19. Wobec tego
istotne jest osiąganie planowanych efektów edukacyjne. Wydaje się, że
przede wszystkim należy pamiętać o jednej z podstawowych zasad dydaktyki, którą jest systematyczność we wszystkich działaniach20.
W edukacji wczesnoszkolnej najważniejszymi elementami wychowania ukierunkowanego na budowanie wartości patriotycznych jest
wzbudzenie w uczniach poczucia więzi kulturowej z narodem oraz
ukształtowanie pojęcia ojczyzny. Należy przy tym zacząć od wprowadzania tematów związanych z najbliższym środowiskiem dziecka i stopniowo przechodzić od regionu do kraju. Uczeń powinien poznawać zagadnienia dotyczące wychowania obywatelskiego poprzez działanie –
formować wszystkie pojęcia na podstawie kontaktu zmysłowego. W tym
wieku miłość do ojczyzny jest ściśle związana z zakresem wiedzy na jej
temat. Więź z krajem można umacniać poprzez kultywowanie świąt,
obyczajów, a także poprzez zwracanie uwagi na piękno języka21.
Patriotyzmu nie sposób nauczyć podczas kilku godzin pracy z
uczniem, z kolei można, a nawet należy uzmysłowić wychowankom jego
ogromne znaczenie we współczesnym świecie oraz potrzebę zachowania
własnej tożsamości. W budowaniu postaw patriotycznych uczniów ważną funkcję spełniają wszelakie oddziaływania oparte na teorii wielostronnego kształcenia, a więc uczenia się poprzez odkrywanie, przeżywanie, doświadczanie i działanie22. Warto również przypomnieć, iż w
zakres wychowania i edukacji wchodzą nie tylko programy szkolne,
standardy, sprawdziany. Edukacja to przede wszystkim enkulturacja
ludzi, przekazywanie kategorii-symboli, za pomocą których został usensowniony otaczający je świat23.
W. Chwedoruk, M. Krukowska, Kształtowanie patriotyzmu u młodego pokolenia polaków, [w:] Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa narodowego RP w XXI
wieku, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2011, s. 122.
20 P. Unger, Zbiory i muzea szkolne w wychowaniu patriotycznym, [w:] Wychowanie patriotyczne. Tradycje i wyzwania współczesności, pod. red. M. Żaryn, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2007, s. 71.
21 E. Jakubowska, E. Jaszczyszyn, Rola nauczycieli i rodziców w wychowaniu
obywatelskim uczniów klas I – III szkoły podstawowej, [w:] Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XXXVI, z. 1 – 2017, Lublin 2017, s. 151.
22 https://www.zycieszkoly.com.pl/artykul/miedzy-tradycja-anowoczesnoscia-ksztalcenie-patriotyczne-i-obywatelskie-w-nowym-wymiarze
(19.05.2020 r.)
23 W. Piasek, Wychowanie patriotyczne i historiografia - wyzwania współczesności,
[w:] Wychowanie patriotyczne. Tradycje i wyzwania współczesności, pod. red. M. Żaryn, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2007, s. 48.
19

288

3. Wyzwania dla patriotyzmu we współczesnym świecie
Wychowanie patriotyczne w istocie należy do zakresu wychowania
moralnego, ponieważ patriotyzm należy do dóbr moralnych człowieka.
W wychowaniu patriotycznym chodzi zatem o kształtowanie dobrego
charakteru w człowieku, aby jako osoba ludzka mógł on służyć dobru
wspólnemu — Ojczyźnie24. Patriotyzm jest zatem postawą prospektywną,
czyli taką, która liczy się z przyszłością kraju. W związku z tym nie może
się ograniczyć do pielęgnowania tego co jest, ale musi jednocześnie patrzeć w przód. Wydaje się, że najważniejszym zadaniem stojącym przed
patriotami jest zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego. Od pokoleń,
historycznym mankamentem Polski, jest brak poczucia wspólnoty, tymczasem miarą nowoczesnego patriotyzmu jest właśnie podejmowanie
działań na rzecz wspólnego dobra25.
We współczesnym świecie zdominowanym przez działania globalizacyjne patriotyzm należałoby ponownie zdefiniować. Wobec tego warto określić zasady jego funkcjonowania w pokojowych warunkach demokracji politycznej i zmieniającego się społeczeństwa wielokulturowego.
To z kolei pozwoli na wypracowanie skutecznych metod edukacyjnych
kształcących szeroko rozumiane postawy i kompetencje patriotyczne
młodego pokolenia26.
Sposób realizacji patriotyzmu wzbudza dyskusję. Próbą nowoczesnego odniesienia się do miłości ojczyzny jest program zaproponowanym
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i promowana jest
hasłem „Patriotyzm jutra”. Jednakże, w epoce globalizacji, w której przestają się liczyć poszczególne państwa a do wielkich wpływów dochodzą
ponadnarodowe koncerny, gdy ogromne rzesze ludności migrują nawet
między kontynentami, każdy człowiek powinien zadać sobie pytania
dotyczące tego kim jestem oraz z jaką tradycją się utożsamiam. Dlatego

M. Krąpiec, Dobro, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 628-639.
25 T. Ochocki, Pojęcie patriotyzmu, [w:] Patriotyzm fundamentem bezpieczeństwa
narodowego RP w XXI wieku, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Warszawa 2011, s. 15.
26 D. Konieczna-Śliwińska, Regionalizm w szkole jako element wychowania patriotycznego, [w:] Wychowanie patriotyczne. Tradycje i wyzwania współczesności, pod.
red. M. Żaryn, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2007, s. 64
24

289

też warto zastanowić się, jakie są składniki tożsamości – świadomości
narodowej27. „Najczęściej wśród nich wymienia się:
1. zmitologizowaną i pobieżną wiedzę na temat przeszłości własnego kraju,
2. wyobrażenie państwa, choć i tu można podać zastrzeżenie – istnieją przecież narody bez państw np. Baskowie, Kurdowie czy Polacy w
XIX stuleciu,
3. wspólnotę języka, chociaż znamy przykłady narodów wielojęzycznych – np. Szwajcarzy, a także liczne narody mówiące np. po hiszpańsku i angielsku,
4. wspólnotę terytorium, której zaprzeczeniem jest jednak diaspora
żydowska i problem ludności palestyńskiej,
5. charakter narodowy, któremu towarzyszy zbytnia generalizacja,
6. „złudzenie naturalności” jakoby od najdawniejszych czasów dany naród był niezmienny, a w tym zakresie podział na „swoich” i „obcych – innych”28.
Dotychczasowe badania i analizy antropologiczne, socjologiczne,
psychologiczne zjawisk charakterystycznych dla współczesnego obrazu
świata pozwalają sformułować podstawowe założenia koncepcji komplementarnego wychowania patriotycznego na początku XXI wieku.
Brzmią one następują:
• „oparcie koncepcji wychowania patriotycznego na dopełnieniu jego klasycznych elementów elementami wynikającymi ze wzajemnych
związków z edukacją regionalną i międzykulturową;
• w nowej koncepcji teorii interakcjonizmu, transgresji, personalizmu, pedagogiki humanistycznej i pedagogiki wartości;
• prowadzenie działań promujących komplementarne wychowanie
patriotyczne w środkach masowego przekazu;
• intensyfikowanie cech modelowych przeciwstawnych orientacji
etnocentrycznej;
• współpraca podstawowych środowisk wychowawczych w zakresie edukacji patriotycznej – domu, przedszkola, szkoły, ośrodków kultury, instytucji typu rekreacyjnego itd.”29.

M. Jadczak, Ankieta szkolna jako pretekst do lekcji na temat patriotyzmu, [w:]
Wychowanie patriotyczne. Tradycje i wyzwania współczesności, pod. red. M. Żaryn,
Muzeum Historii Polski, Warszawa 2007, s. 78.
28 Tamże.
29 Drzeżdżon W., Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym… op. cit., s. 75.
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Zamiast zakończenia
Zamiast podsumowania powyższych rozważań nad potrzebą patriotyzmu we współczesnym świecie, autor artykułu chciałby zacytować
ponadczasowe i niezwykle ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach,
słowa dwóch naszych rodaków – Papieża Jana Pawła II oraz Prymasa
Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. ,,Gdziekolwiek jesteśmy – pisze Jan
Paweł II – nie można się z tym dziedzictwem rozstawać. Nie można go
pomniejszać przez naszą ludzką małość. Nie można go rozpraszać. Nie
można się nim posługiwać dla egoistycznych celów. Nawet gdyby ten
egoizm był osłonięty jakimiś pozorami. Dziedzictwo, któremu na imię
Polska, domaga się słów prawdziwych, rzetelnych i prostych”30. Z kolei
Stefan Wyszyński podkreślał wielkie znaczenie rodziny w wychowaniu
patriotycznym: ,,Więź z Ojczyzną kształtuje się przez: pierwsze słowa w
języku Ojczystym, pierwsze śpiewy słyszane w dzieciństwie, kontakt z
najbliższym otoczeniem, zwyczaje rodzinne, wychowanie uspołeczniające, poznawanie i urzeczywistnianie kultury”31.
Streszczenie:
Wychowanie patriotyczne zawsze pełniło bardzo ważną rolę w polskim szkolnictwie. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji
narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, ziemi rodzinnej, obyczajów oraz kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli. W
obrazie współczesności zaznacza się wyraźnie występowanie obok siebie
licznych przeciwieństw oraz płynnie zacierające się między nimi granice.
XXI wiek, a zwłaszcza globalizacja z jej pochodnymi zjawiskami - zmieniło
to m.in. naturę tożsamości. Takowa zmiana rodzi niepokój, bowiem prowadzi to do oporu wobec zmian, szukania sposobów na zachowanie własnej
odrębności, niepowtarzalności. Dlatego tak istotne jest wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu, bowiem to od tych młodych ludzi zależy przyszłość naszego kraju. Wobec tego szkoła powinna priorytetowo traktować sprawy kształtowania postaw miłości wobec Ojczyzny oraz stworzyć
przychylny klimat dla procesu wychowania.
Słowa klucz: patriotyzm, wychowanie, wartości, ojczyzna

K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowo - patriotycznym, Wyd. Jedność, Kielce 2006, s. 153.
31 Tamże, s.c159.
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Summary:
The need for patriotism in modern education
Patriotic education has always played a very important role in Polish education. Shaping patriotic attitudes serves national and cultural
identification. Prepares for life in society. Patriotism is expressed in attachment to its homeland, family land, customs and national culture, in
respect of the people who created it. In the image of the modern times,
there are many contradictions next to each other and the borders between
them are smoothly blurred. 21st century, especially globalization with its
derivative phenomena - this has changed, among others the nature of
identity. Such a change raises anxiety, because it leads to resistance to
change, looking for ways to preserve their own separateness and uniqueness. That is why it is so important to bring up the young generation in a
spirit of patriotism, because the future of our country depends on these
young people. Therefore, the school should prioritize matters of shaping
attitudes of love towards the homeland and create a favorable climate for
the education process.
Key words: patriotism, upbringing, values, homeland
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Janusz Kawa

Syberia podziwiana i przeklinana przez zesłańców –
patriotyzm, wiara i nadzieja na lepsze jutro
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

Wprowadzenie
Analizując literaturę i wspomnienia Polaków zesłanych na Syberię
należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę na historyczne podłoże
wydarzeń. Syberię określano synonimem „nieludzkiej ziemi”, które na
stałe już weszło do historii. To określenie zostało rozpowszechnione
przez Józefa Czapskiego w książce Na nieludzkiej ziemi1. Zsyłka na Syberię
miała nie jedno oblicze. Dramaty i tragedie ludzkiej egzystencji przybierały różne odcienia. Naoczny świadka Marii Gabinowicz opisuje tamten
czas tymi słowami „Nasza wywózka była szczególna. O ile poprzednie
były trudne ze względu na klimat, atmosferę, to nas wywożono, a Niemcy nas bombardowali (…). Zginął jeden człowiek. Pamiętam, gdy dorośli
mówili: +jaki on jest szczęśliwy+. Ja już byłam dziewczynką myślącą i
zapytałam: +mamo, jaki szczęśliwy? Przecież on nie żyje+, a wtedy mama
mi powiedziała: +dziecko, bo on spocznie w polskiej ziemi, a my nie wiadomo gdzie+”2.
Po roku 1939, kiedy Armia Czerwona zajęła obszary Polski
wschodniej, władze ZSRR podjęły szereg działań, których celem była
przede wszystkim sowietyzacja zarówno struktur państwa polskiego, jak
i polskich obywateli. Doprowadziło to do tzw. wyborów delegatów ludowych w dniu 22 października 1939 roku. Wybory pozwalały głosować
na wybranych już kandydatów, bardzo często ludzi prostych bądź analfabetów, którzy nie domyślali się jakiej sprawie służą. Następstwem wyborów delegatów było przyłączenie do ZSRR zgodnie z prawem aż 51%
ziem powojennej Polski, a nowo wybrane władze przystąpiły do bardzo
dużych przekształceń we wszystkich prawie dziedzinach życia3.

J. Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Instytut Literacki, Paryż 1949, s. 37.
https://dzieje.pl/edukacja/odslonieto-miejsce-pamieci-dzieci-syberii
3 A. Applebaum, Gułag, Warszawa 2005, s.101.
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Jednym z takich przekształceń była sowietyzacja gospodarki, która
odbiła się na zaopatrzeniu, ponieważ wszelkie dobra pochłaniane były
przez rynek radziecki. Skutkowało to pojawieniem się nieznanych wcześniej kolejek oraz reglamentacją podstawach środków konsumpcji. Miały
również miejsce liczne aresztowania, usuwanie urzędników bądź działaczy państwowych. Wyłapywano również żołnierzy i oficerów. Profesorowie wyższych uczelni oraz nauczyciele zmuszani byli do składania
deklaracji lojalności. Warto przy tym wspomnieć, że zaostrzyły się także
stosunki narodowościowe oraz klasowe. To wszystko sprawiło, że władze poza egzekucjami i aresztowaniami podejmowały jeszcze inne kroki
w rodzaju masowych deportacji, które przeprowadzone były w lutym,
kwietniu oraz czerwcu w 1940 roku, a także w maju i czerwcu 1941 roku.
Ludzi, którzy zostali deportowani rozwożono do oddalonych od szlaków
komunikacyjnych kołchozów Kazastanu, Kraju Ałtajskiego oraz Kraju
Krasnojarskiego. Według szacunków było aż 2500 tysiąca różnych skupisk Polaków4.
Literatura tych i późniejszych czasów często skupia uwagę na losie
dzieci, które dzieliły losy dorosłych osób. Na podstawie orientacyjnych
danych ambasady Polskiej w ZSRR w końcu 1941 roku, a więc w czasie
wojny niemiecko-sowieckiej w głębi tego kraju mogło przebywać aż 132
tysiące dzieci i młodzieży do lat 18. Warto podkreślić, iż wskutek ewakuacji Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa, wraz z
którą ZSRR opuściło 114 tysięcy osób m.in. żołnierzy, dzieci i cywilów
oraz wskutek braku przyrostu naturalnego, dużej śmiertelności spowodowanej złymi warunkami życia w 1943 roku w ZSRR pozostało niemal o
połowę mniej dzieci i młodzieży5.
Do momentu zerwania stosunków dyplomatycznych pomiędzy
władzami ZSRR a emigracyjnym rządem polskim w Londynie w kwietniu 1943 roku, opiekę nad polskimi zesłańcami sprawowały Ambasady
Polski, w Moskwie oraz Kujbyszewie. Mogło się to odbyć w oparciu
układu (sikorski-majski) z 21 sierpnia 1941 roku, obejmującego amnestią
obywateli Polski. Rozpoczęto wówczas organizowanie Armii Polskiej
oraz utworzono 20 Delegatur ambasady tam, gdzie istniały największe
skupiska Polaków, a więc w Kirowie, Archangielsku, Czkałowie, Saratowie, Czelabińsku, w Syktywkarze, Kustanaju, Barnaule, Pawłodarze, Kra-

Tamże, s.102.
A. Srebrakowski, Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim, Toruń
2003, s.29.
4
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snojarsku, Czimkencie, w Akmolińsku, Ałma-Acie, Samarkandzie, oraz
Aszchabadzie6.
Wspomniane delegatury nie zaspokajały potrzeb schorowanych Polaków, umożliwiały jedynie wsparcie materialne, żywnościowe, zapewniały odzież i informację. Przy delegaturach powstały sierocińce uważane
przez wielu za zwyczajne przedszkola. Na powołanie oddzielnej instytucji dla dzieci Moskwa pozwoliła 24 grudnia 1941 roku. Powstanie sierocińców było niezbędne, gdyż wiele dzieci pozostawało bez nadzoru oraz
bez opieki. Rodzice często musieli pracować po 12-14 godzin dziennie, na
przydział żywności. Warto zaznaczyć, że w delegaturach przebywały też
dzieci osierocone i zagubione podczas transportu. Znajdowały się tam
również dzieci porzucone, utrzymywały się z żebraniny7.
Wspomniane wyżej przedszkola miały charakter świetlic, w których dzieci mogły się bawić i w których znajdowały się pod opieką dorosłych. Natomiast starsze dzieci przebywające w przedszkolu uczyły się,
często od podstaw wobec wtórnego analfabetyzmu, mówić i pisać po
polsku. Jednak co najważniejsze, w przedszkolach w delegaturach dzieci
mogły coś zjeść. Warto przypomnieć, iż w tych czasach głód był w delegaturach głównym powodem chorób i śmierci. Zapewnienie dzieciom
przynajmniej jednego posiłku stanowiło dla nich często jedyną możliwość
przeżycia. W Delegaturach najbardziej obawiano się rusyfikacji, gdyż
dzieci szybko uczyły się miejscowego języka. Nauka w szkole podstawowej była obowiązkowa dla wszystkich a więc polskie dzieci musiały
również w niej uczestniczyć. Jednak jak wynika ze wspomnień wielu Polaków, unikano realizacji obowiązku szkolnego, gdyż rodzice z zasady
unikali placówek oświatowych8.
Sytuacja Polaków w Rosji po ewakuacji Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Andersa wyraźnie się zmieniła. Zarówno
generała, jak i jego żołnierzy powszechnie oskarżano o zdradę. Antypolskie nastroje odbiły się negatywnie na ludności polskiej poza granicami
kraju oraz działających tam placówek oświatowych które stopniowo likwidowano. W lutym 1943 roku zamknięto zresztą wszystkie Delegatury
przejmując cały ich majątek. Do połowy 1943 roku w ZSRR przetrwało
już jedynie 57 szkół z językiem polskim oraz 35 domów dziecka. Wciąż
jeszcze na terenie ZSRR przebywało kilkaset tysięcy Polaków oraz ich
Tamże, s 30.
A. Srebrakowski., Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim, Toruń
2003, s.30. .
8 A. Paczkowski., Represje sowieckie wobec Polaków i obywateli polskich, Warszawa 2000, s. 47.
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dzieci. Wówczas dojrzała w ZSRR koncepcja odbudowania Polski w nowych granicach oraz z nowym ustrojem. Do jej realizacji przysłużyli się
tzw. komuniści polscy przebywający w ZSRR z Wandą Wasilewską i Alfredem Lampe na czele9.
Oficjalnie mówi się, iż to na wniosek Wandy Wasilewskiej, Józef
Stalin pozwolił na formowanie się nowej polskiej armii w Siedlcach nad
Oką od maja 1943 roku oraz powołanie Związku Patriotów Polskich. Powstał wówczas Polsko-Radzicki Komitet do Spraw Dzieci Polskich tzw.
Kompoldiet. Obie organizacje podejmowały działania na rzecz ratowania
polskości dzieci i było to przede wszystkim działanie patriotyczne, którego efektem było tworzenie placówek oświatowych, kształcenie kadry,
wydawanie planów i podręczników dla szkół, które następnie wykorzystywane były w powojennej Polsce. W latach 1943-46 w efekcie działania
organizacji mogło powstać na terenach republik kirgijskiej, kazachstańskiej, rosyjskiej, tadżyckiej, turkmenijskiej, ukraińskiej oraz uzbeckiej,
ponad 340 szkół różnego rodzaju. We wspomnianych szkołach uczyło się
ponad 17 tysięcy dzieci. Zorganizowano również ponad 290 różnych kursów oraz pojedynczych klas dla blisko 5 tysięcy dzieci. Dane Kompolidietu mówią o 52 domach dziecka z 74 grupach polskich oraz internatach
przy rosyjskich instytucjach10.
Trzeba jednak pamiętać, iż wiele dzieci w ówczesnych czasach nie
uczyło się w ogólne lecz pracowało. Zmuszone do bardzo szybkiego dojrzewania, często utrzymywały rodziny bądź rodzeństwo i aby przeżyć
robiły to co każdy, czyli kradły narażając się tym samym na bardzo surowe kary. Często bywały świadkami śmierci swoich najbliższych. Dzieje
dzieci w czasach wojny nie ograniczają się bynajmniej do historii dzieci
deportowanych na wschód i dalej. Dzieci przebywały również na innych
terenach Europy Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, we Włochy, Rumunii czy
na Węgrzech. Na koniec warto wspomnieć także o rabunku polskich
dzieci przez III Rzeszę, z trudem następnie rewindykowanych oraz repatriowanych. Niestety dzieci w czasie wojny stanowią bardzo cenny łup11.
Zesłańcy pomimo ciężkiego życia na obczyźnie z dala od rodzinnych
stron, od najbliższych często znajdowali czas na podziwianie przepięknego
krajobrazu dzikiej syberyjskiej odchłani. Bujna flora i fauna nadawała im siły
na dalsze dni katorżniczej pracy i męski. Trudno było im nie zauważyć
dziewiczej przyrody która wyrastała na każdym kroku. Często Syberia była
Tamże, s. 49.
W. Śliwowska., Ucieczki z Sybiru, Warszawa 2005, s.53.
11 Tamże, s. 54.
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przez zesłańców podziwiana ale także przeklinana ze względu na panujące
warunki życia. Postawa jaką zesłańcy przyjmowali w trudnych warunkach i
ogromna tęsknota za ukochaną Ojczyzną dawała się odczuć na każdym kroku. Uczyli oni swoje pociechy języka praojców, opowiadając im jak się to
dobrze żyło nad Wisłą, królowa polskich rzek.
1. Syberia dziś - Polonia
Współczesna Polonia na Syberii jest konglomeratem, posiadającym
odrębną specyfikę, ale w znacznej mierze zrusyfikowanym. Charakterystyka polskiej populacji w Rosji zasadza się w tym, iż Polacy nie żyją tam
w zwartych grupach, w przeciwieństwie do obywateli Białorusi lub Litwy (Śliwowska 2005: 59).
Warto podkreślić, iż do czasów pieriestrojki w polskich enklawach
na Syberii miała miejsce postępująca akulturacja, co wiązało się głównie z
procesami urbanizacji oraz migrowania się ludności do miast. Według
spisu ludności z 1989 roku blisko 18% z ogółem 93 tysięcy Polaków w
Rosji znało oraz posługiwało się językiem polskim. Po roku 1991 miało
miejsce odrodzenie kulturowe, jednak nie wszędzie przebiegło ono korzystnie ze względu na odpływ ludności i stopniowe zanikanie korzeni
kulturowych12.
Aktualnie ilość Polaków, który zamieszkują Syberię oraz wskazują język polski jako ojczysty, jest niewielka. Swoista identyfikacja etniczna Polaków, jak również osób pochodzenia polskiego opiera się głównie na poczuciu przynależności do polskiej kultury oraz narodu polskiego. Główne kryterium identyfikacji stanowi baza socjokulturowa, a więc wyznaczniki kulturowe, oraz świadomość i tożsamość kulturowa i historyczna. Zaliczyć do
nich należy także powszechne zachowania społeczne13.
Zgodnie z danymi ze spisu ludności z 2002 roku, na Syberii zamieszkiwało blisko 25 tysięcy Polaków. Dominującą rolę w zachowywaniu polskiej kultury odgrywają organizacje społeczne oraz dominująca wśród nich
inteligencja. Do podstawowych form działalności wspomnianych organizacji
zaliczyć należy organizowanie kursów językowych, zjednywanie zespołów
muzycznych i teatralnych, oraz organizację spotkań bibliotecznych. Do zadań wspomnianych organizacji należy również podtrzymywanie kontaktów
Polaków na Syberii ze strukturami polskimi14.
W chwili obecnej na Syberii funkcjonuje około 20 organizacji polonijnych o charakterze narodowo-kulturalnym, które zajmują się między
W. Śliwowska, Ucieczki z Sybiru, Warszawa 2005, s. 60.
Tamże, s.61.
14 Tamże, s.28.
12
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innymi wydawaniem periodyków w języku polskim i rosyjskim. Na Syberii działają ponadto dwie instytucje oświatowe, które trudnią się nauczaniem polskiego języka. Każda z organizacji polonijnych organizuje
zajęcia z języka polskiego, działają przy nich zespoły teatralne i folklorystyczne15. Warto byłoby podkreślić, iż w większości uniwersytetów syberyjskich organizowane są zajęcia z języka polskiego, że zawierają one
umowy z uniwersytetami w Polsce, w oparciu o które odbywa się wymiana studentów zagranicznych16. Aktualnie Syberia jest regionem wielonarodowościowym, który reprezentuje szerokie spektrum kultur. Kultura polska wciąż jednak dominuje i zajmuje kluczowe miejsce17.
2. Badania własne
a/. Przedmiot i cel badań
Przedmiotem badań zaprezentowanych poniżej jest stan wiedzy na
temat Syberii dawniej i dziś w przypadku uczniów szkoły podstawowej,
którzy opanowują podstawy historii, geografii czy języka rosyjskiego. Ich
celem było poznanie światopoglądu, nastawienia do sąsiadów z za
wschodniej granicy przy uwzględnieniu brutalnej przeszłości związanej
ze zsyłką na Syberię obywateli Polskich.
Celem teoretyczno-poznawczym było określenie postaw oraz opinii
młodego pokolenia na temat Syberii i znajomości historii Polaków oraz
związków, zależności, jakie zachodzą pomiędzy respondentami a światopoglądem i posiadanymi informacjami na temat ludzi i Syberii.
Dodatkowym celem było uzupełnienie wyników badań dotyczących rozpatrywanej tematyki. Celem praktyczno-wdrożeniowym było
dostarczenie wiedzy o zmianie stereotypów, mentalności młodego pokolenia dostarczenie rzetelnej wiedzy o zesłaniach. Wyniki badań wykorzystane zostaną w przyszłości przy konstruowaniu programów, kampanii
społecznych związanych kultywowaniem tradycji i pamięci o zesłańcach
na Syberię i ich losach.
b/. Metody, techniki i narzędzia badawcze
Do przeprowadzenia badań zastosowana została metoda sondażu
diagnostycznego i technika ankiety. Użyte narzędzie składa się z 22 pytań
ankietowych. Kwestionariusz podzielony został na trzy części.
15 A. Srebrakowski, Masowe deportacje ludności w Związku Radzieckim, Toruń
2003, s. 29.
16 Tamże, s. 29.
17 Tamże, s. 29.
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c/. Charakterystyka badanej grupy oraz teren badań
Ankieta została skierowana do grupy uczniów Szkoły Podstawowej
nr 16 w Rzeszowie i Zespołu Szkół w Kielanówce. Przebadanych zostało
100 uczniów. Badana grupa to uczniowie w wieku pomiędzy 14. a 15.
rokiem życia, którzy uczestniczą w zajęciach i warsztatach artystycznych,
33 dziewcząt i 17 chłopców. Badania prowadzono w okresie od 01 do 29
października 2019 roku.
d/. Analiza wyników badań

Wypada skonstatować, że aż 95% respondentów posiada jakąś wiedzę na temat Syberii, a tylko 5% jej nie ma.

89% respondentów wyraziło chęć odwiedzenia tego zakątka świata,
a 11% spośród nich nie deklarowało chęci podróży na Syberię.
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Badani respondenci w liczbie 87% nie byli zainteresowani zmianą
miejsca zamieszkania na Syberię. Natomiast 13% badanej grupy było
zmianą miejsca zamieszkania zainteresowana, twierdząc, że posiada tam
rodzinę, za którą tęskni.

15% respondentów wyraziło się o mieszkańcach Syberii pozytywnie. Negatywny stosunek do nich wyraziło 20% badanej populacji. Natomiast
50% respondentów nie miało wyrobionego poglądu w powyższej kwestii.
10% ankietowanych odpowiedziało że nie wie lub nie ma zdania, a 5%
zaznaczyło kategorię inne, co interpretować należy: pozytywnie, jednak z
niejakim dystansem wynikającym z braku wiedzy na temat Syberii.

Respondenci przyznawali, że znają rodziny, których członkowie
stracili swoich bliskich wskutek zesłania na Syberię. Dane te były rezultatem badań pozyskanych od 75% respondentów.
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Analizując odpowiedzi dotyczące relacji Polaków i Rosjanami należy stwierdzić, że 10% ankietowanych określa relacje pomiędzy dwoma
narodami jako bardzo dobre. Natomiast 44% badanych respondentów
określa je jako dobre, a 45% jako na przeciętnym poziomie. Nikt z ankietowanych nie wskazał odpowiedzi złe lub bardzo złe co napawa optymizmem. Najwyraźniej młode pokolenie nie ma negatywnego nastawienia
do byłych oprawców z za wschodniej granicy, którzy przyczynili się do
wielu dramatów polskich rodzin.
Podsumowanie
Analizując problem Polaków, przymusowo zesłanych na Syberię należy zwrócić szczególną uwagę na cały splot wydarzeń, który ich tragedii towarzyszył. „Nieludzka ziemia” jako określenie Syberii na stałe wpisało się
do historii i stało rozpoznawalnym synonimem dla tej części Rosji.
Dla zdecydowanej większości osób w różnym wieku przebywających na zesłaniu pobyt ten przyczynił się do ukształtowania charakterów.
Zesłanie stanowiło trudną szkołę życia, która niewątpliwie wpłynęła na
przystosowanie się do znoszenia trudów i przeciwności losu. Warto byłoby przy tym podkreślić, iż Polacy nie żywią niechęci oraz nienawiści do
narodu rosyjskiego. Z drugiej jednak strony wszyscy odnoszą się negatywnie do systemu, jaki panował w minionych czasach. Aż 75% respondentów straciło na zesłaniu kogoś bliskiego.
Niewielu ocalało z pośród tych, którzy byli świadkami zsyłek i którzy byliby w stanie podzielić się swoimi przeżyciami i doświadczeniem.
Jednakże opowieści i relacje żyjących jeszcze potomków Sybiraków przekazywane są kolejnym pokoleniom i pozwalają ocalić od zapomnienia
okrutny czas.
Życie zesłańców diametralnie różniło się od dotychczasowego, od
warunków w jakich żyli w Polsce, od tej rzeczywistość, z którą musieli
zmierzyć się na obcej „nieludzkiej ziemi”. Zmiana ta dla zesłańca była
niespodziewana, również traumatyczna. Pogorszenie jakości życia było w
przypadku zesłańców trudne do wyobrażenia. W początkowych latach
ogromną trudność stanowiła odmienność języka, kultury, a nade wszystko odmienny tryb życia miejscowej ludności oraz wyjątkowo niesprzyjający klimat. Wszystko to sprawiało, że wielu zesłańców zakończyło swój
żywot na obczyźnie – umierali z tęsknoty za najbliższymi w koszmarnych
warunkach.
„Miłość Ojczyzny łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie różnice. Nie
ma ona nic wspólnego z ciasnym nacjonalizmem czy szowinizmem. Jest
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prawem ludzkiego serca. Jest miarą ludzkiej szlachetności – miarą wypróbowaną wielokrotnie w ciągu naszej niełatwej historii”. (Jan Paweł II)
„Niełatwo jest zrezygnować z powrotu do Ojczyzny, «...do tych pól
umajonych kwieciem rozmaitym, posrebrzanych pszenicą, pozłacanych
żytem» – jak pisał Mickiewicz, do tych gór i dolin, i rzek, i jezior, do tych
ludzi umiłowanych…”. (Jan Paweł II)
Tylko ktoś o wielkiej sile wewnętrznej i miłości do ukochanej
Ojczyzny może nosić miano prawdziwego PATRIOTY.

Źródło:https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fimages.app.goo.gl%2FtWg
wqjYK2M3b5q4t7%3Ffbclid%3DIwAR35AlPMcZdfEqHHYfNNf9SFCjlzf8KaBtVnM
5jPMiN9kX0t0Tjck85LKQ&h=AT0fbk9cyl2vQnAR1VDbw3R7HH_RnEmulPnv43H2Rlan
PkL3A7_paI8KJxo1EqVwvTn0b4_8sz3sXVUl8AREtJYT4KxvVSH40JhkCdicYTyFf2fBgHp3Tpjhj0gez
O4ehef

Streszczenie:
Syberia dla wielu kojarzy się ze zesłańcami, pogardą człowieka
przez człowieka, złem, biedotą i piękną przyrodą, która została opisana
przez zesłańców. Termin jakim określa się do dziś Syberię to synonim
„nieludzkiej ziemi”. Dla zdecydowanej większości małych i dużych Polaków zesłanych był to okres próby prawdziwego człowieczeństwa - próby
przetrwania w koszmarnych warunkach, który przyczynił się do ukształtowania ich charakterów. Pobyt na zesłaniu stanowił dla nich trudną
szkołę życia, która wpłynęła na ich dalszą egzystencję. Pomimo tych losów wielu ludzi zesłanych na Syberię to wielu młodych Polaków nie żywi urazu, niechęci czy nienawiści do narodu rosyjskiego. Jednakże jednak
wszyscy odnoszą się negatywnie do systemu jaki panował w owych cza-
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sach. W opinii badanych respondentów aż 75% straciło kogoś ważnego,
bliskiego na zesłaniu. Pamięć o tych którzy odeszli na zawsze na zesłaniu
jest świadectwem miłości i tradycji historycznych, które są kultywowane
w młodym pokoleniu. Niewielu zesłańców żyje, którzy są żywym świadectwem zsyłek. Jednakże opowieści i historyjki, które udało się zapisać
w bardzo realistyczny sposób oddaje obraz tamtych dni - ciężkich zsyłek,
które są przekazywane z pokolenia na pokolenie ku pamięci i ocalenia od
zapomnienia.
Słowa kluczowe: Syberia, zsyłka, człowiek, dziecko, pamięć, historia
Summary:
Siberia admired and cursed by exiles - patriotism, faith and hope for a
better tomorrow
For many, Siberia is associated with exiles, human contempt, evil,
poverty and beautiful nature, which was described by the exiles. The
term Siberia is defined to this day is synonymous with "inhuman land".
For the vast majority of small and large Poles exiled, this was a period of
real humanity - attempts to survive in nightmarish conditions, which
helped shape their characters. Their exile was a difficult school of life for
them, which influenced their further existence. Despite this fate, many
people deported to Siberia are many young Poles are not offended, resentful or hateful towards the Russian people. However, everyone is negative about the system that prevailed at that time. In the opinion of the
respondents, as many as 75% lost someone important, close to exile. The
memory of those who have gone forever in exile is a testimony to love
and historical traditions that are cultivated in the young generation. Few
exiles live who are living testimonies of exiles. However, the stories and
stories that we managed to write in a very realistic way reflect the image
of those days - heavy exiles, which are passed down from generation to
generation to memory and save from oblivion.
Keywords: Siberia, deportation, human, child, memory, history
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Beata Kuźniarowska

Wychowanie patriotyczne wyzwaniem XXI wieku
1. Patriotyzm jako wartość
Fundamentalną kategoriom kultury zarówno polskiej jak i europejskiej jest patriotyzm. Stanowi on element konstytuujący życie jednostki
we wspólnocie państwowej a także ukazuje jego emocje i więź z własną
ojczyzną. Etymologia słowa „patriotyzm” pochodzi od łacińskiego wyrazu Patria, oznaczającego ojca, czyli osobę, która daję początek urodzenia.
Wyraz ten dotyczy również miejsca urodzenia oraz miejsca do którego
człowiek jest przywiązany, czyli miejsca w którym się wychowało jak i
całej ojczyzny. Wyraz Patria występuje także w języku włoskim, francuskim i hiszpańskim1.
W XXI wieku termin ten posiada szersze znaczenie2. Zdaniem W. Kopalińskiego patriotyzm jest miłością do własnego narodu a także do ojczyzny a dodatkowo jest to pełna gotowość do poświęcenia się dla niej oraz z
odnoszeniem się z szacunkiem do innych narodów3.Patriotyzm jest to pojęcie bardzo szerokie, które można rozpatrywać w różnych kontekstach i w
różny sposób. Jest to zarówno wierność tradycji i wspólnoty jak i troska o
dziedzictwo kulturowe i obrona kraju w razie niebezpieczeństwa4.
W literaturze przedmioty występuje dużo podziałów patriotyzmy,
które skupiają uwagę na różnych aspektach. Jedną z nich jest podział patriotyzmu utworzony przez K. Ziołowicza, który wskazuje na 4 jego rodzaje:
 patriotyzm narodowy – jest to odczuwanie silnej więzi z własnym narodem;
 patriotyzm państwowy – jest to więź z państwem, w obszarze
którego znajduje się mała ojczyzna;
 patriotyzm cywilizacyjny – odczuwanie więzi jednostki z całą
cywilizacją z której pochodzi;

T. Ochocki, Pojęcie patriotyzmu [w:] K. Gąsiorek, W. Moczulski, Patriotyzm
fundamentem bezpieczeństwa narodowego RP w XXI wieku, Warszawa 2011, s. 10.
2 J. Chmielewski), Współczesna odmiana patriotyzmu, „Edukacja i Dialog”,
nr 4/2006, 6.
3 W. Kopaliński, Słownik Wyrazów Obcych, Warszawa2000.
4 A. Walicki., Tradycje polskiego patriotyzmu, „Aneks”, 1985.
1
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 patriotyzm duchowo-religijny – jest to więź z religią, z tradycjami i jego zasadami5.
Z kolei L. Malinowski rozumie patriotyzm jako stan, w którym jednostka posiada uczucia i przywiązanie do swojej ojczyzny, narodu oraz
państwa, ponadto chce dawać nieustannie zewnętrzny wyraz postępowania, bez względu nadaną sytuację w której się znajduje6.
Dla papieża, Jana Pawła II patriotyzm był z kolei umiłowaniem
wszystkiego co ojczyste, czyli historii, tradycji, języka a także ojczystego
krajobrazu. Miłość ta sięga także do uwielbienia dzieł stworzonych przez
rodaków. Zatem ojczyzna jest to dobro wspólne które należy się wszystkim obywatelom ale również jest to obowiązek który należy spełniać7.
Patriotyzm na w sobie także pewną wartość, która wpływa na tożsamość
jednostki i ma duże znaczenie w jej życiu społecznym. Wartość ta odzwierciedla się w ludzkich postawach oraz w relacjach społecznych8.
Zdaniem J. Tischnera patriotyzm stanowi wartość, która znajduje
się w kategorii „ojczyzny”, rozumianej, jako miejsca, tradycja, kultura
oraz języka. Stanowi ona wartość zarówno indywidualną jak i grupową.
Patriotyzm, jako wartość podlega nieustannym przemianom, na co mają
wpływ przemiany zachodzące w życiu społecznym. Ważny staje się podczas tego procesu podmiot oraz jego nastawienie do społeczeństwa. Tworzy się wówczas myślenie według przyjętych wartości patriotyzmu. Wartości te tym są mocniejsze im powstały w trudniejszych warunkach i przy
większym poświęceniu9.
Patriotyzmu można się nauczyć, jednakże nie stanowi on doświadczenia jednostkowego. Patriotyzm jako wartość jest powiązany z postrzeganiem kultury i jej otoczenia i takie rozumienie patriotyzmu może
wpłynąć na jednostkę w rozmaity sposób. Osoba, która była na wojnie i
walczyła o dobro swojego kraju, po latach od tego wydarzenie, kiedy
będzie je wspominać, będzie reagowała na słowo „Polska” bardzo uczuciowo, ponieważ będzie odczuwała wartość ojczyzny, która jest częścią
jego życia. Z kolei osoba, która żyje we względnym pokoju, będzie bar-

K. Ziołowicz, Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej, Kielce
2007, s. 42-43.
6 L. Malinowski, Barwy patriotyzmu, Warszawa 1987, s. 6.
7 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 71-72.
8 P. Tumulty. A Contemporary Bridge from Facts to Values: But Will Natural Law
Theorists Pay Toll? In: „International Philosophical Quarterly” 28/1988 s. 53-63.
9 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1994 s. 517.
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dziej skupiała się na sobie i własnym rozwoju niż na ojczyźnie. Dlatego
wyróżnia się dużo różnych postaw patriotyzmu i ich przejawów10.
Patriotyzm tworzy także wartości więziotwórczych, mając wpływ
na wzajemną komunikacje. Stanowi wymianę symboliczną oraz pomaga
we wzajemnym zrozumieniu. Symbolizm zawarty w patriotyzmie wytwarza się z więzi ludzkiej tożsamości. W dobie globalizacji i nieograniczonych technik komunikacyjnych, społeczna więź charakterystyczna dla
patriotyzmu zaczyna osłabiać się a nawet całkowicie znikać. Pojawia się
wówczas kryzys identyfikacji i tożsamości człowieka. Patriotyzm zaczyna
przekształcać się w pewne idee, które występują tylko w książkach11.
Zatem patriotyzm jest to pewna więź, którą odczuwa jednostka ze
swoją ojczyzną, ponadto bezinteresownie ją kocha i szanuje oraz jest gotowa poświecić się dla niej w razie zagrożenia. Człowiek nie rodzi się z
miłością do ojczyzny, dlatego jest to postawa którą należy się nauczyć już
w młodym wieku aby móc w pełni odczuwać przywiązanie do ojczyzny i
czuć radość z przynależności do niej. Ponadto patriotyzm to wiedza o
swojej ojczyźnie, o kulturze i tradycjach a także szanowanie innych odmiennych obyczajów.
2. Znaczenie wychowania patriotycznego
Wychowanie patriotyczne można wyjaśnić jako proces w pełni
świadomego, zamierzonego nauczania innych ludzi pozytywnego stosunku do ojczyzny12. W obszarze wychowania patriotycznego znajduje
się także wychowanie moralne, gdyż moralność stanowi również dla
człowieka zespół pozytywnych dóbr. Zadaniem wychowania patriotycznego jest kreowanie odpowiednich cech charakteru w jednostce, aby potrafiła ona i chciała służyć większemu, wspólnemu dobru czyli Ojczyźnie13. Ojczyzna jest dobrem wspólnym, dlatego też miłość Ojczyzny stanowi miłość dla dobra wspólnego. Zatem jest to przekładanie dobra
wspólnego, nadrzędnego, ponad dobro prywatne danej jednostki, jednak
przy występowaniu wolności jednostki. Miłość można rozpatrywać jako
dbałość o dobro innej jednostki. W takim rozumieniu miłość Ojczyzny
stanowi dbałość o dobro wspólne całego narodu. Pojawia się jednak tutaj
T. Czernik, Patriotyzm jako wartość nieograniczona, Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne,2/2007, s.29.
11 Ibidem, s. 31.
12 B. Kiereś, Wychowania filozofia, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9,
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 857-864
13 M. A. Krąpiec, Dobro, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, Polskie
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 628-639.
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pewna hierarchia wspólnych dóbr. Występowanie jednego dobra wspólnego stanowi narzędzie dla powstania innego dobra. Zatem Państwo
stanowi narzędzie w rękach Narodu, zwłaszcza w państwach o mocnej
demokracji14.
Już od dawna wychowanie patriotyczne stanowi podstawę edukują
w polskiej myśli dotyczącej wychowania. Wzburzona historia Polski jest
powodem do skupiania dużej uwagi na wychowaniu młodego pokolenia
do miłości ojczyzny, a także na przekazywaniu mu ojczystego języka,
tradycji, kultury i historii ojczystej. Dzięki temu możliwe jest istnienie
stabilność istnienia Polski. Wychowanie patriotyczne tak samo jak dzieje
polski są bardzo burzliwe i ulegały licznym przemianom. Występowały
także przeciwstawne podejścia do jej prowadzenia i do tego, co ma być jej
główną istotną i celem15.
W XXI wieku wraz ze zmianami z zakresu politycznego, społecznego i kulturowego edukacja patriotyczna przybiera w Polsce nową formę,
dopasowaną właśnie do tych zmian. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a co się z tym wiąże otworzenie granice spowodowało możliwość swobodnego poruszania się poza obszar swojego kraju. Ponadto
przyczyniło się do poznawania innych języków, kultur i obyczajów. Możliwość obcowania z osobami z innych krajów oraz poznawanie ich życia i
tradycji skłania często do zastanowienia się nad własną ojczyzną i wartościami jakie są z nią związane16. Przy tak dużej swobodzie obcowania z
wieloma kulturami, istotne jest pamiętanie o własnej ojczyźnie i wartościach jakie w niej są cenione. Dlatego tak ważne właśnie teraz jest prowadzenie wychowania patriotycznego. Które pozwoli zwrócić uwagę
jednostki na wartości jakie występują, a o jakich się często zapomina we
własnej ojczyźnie. Zadaniem wychowania patriotycznego jest także zainteresowanie osoby rodzimą tradycją, obyczajami i historią i zakrzewienie
w niej ochoty na obcowanie z nią.
Obecnie w społeczeństwie trwają liczne dyskusje na temat kształtu
współczesnego patriotyzmu, zadaniach, jakie stoją przed wychowaniem
patriotycznym, procesach, które pomagają bądź utrudniają przebieg tego
wychowania. Wszystko to powoduje pojawienie się istotnych zadań jakie
A. Gudaniec, M. A. Krąpiec, Miłość, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii,
t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 237-251,
15 M. Dudzikowa, Wychowanie. Pojęcia - procesy - konteksty. Interdyscyplinarne
ujęcia, Gdańsk 2008, s.15.
16 M. Królica, Sztuka jako środek edukacji patriotycznej dzieci w rzeczywistości
społecznej XXI wieku, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : Kwartalnik dla
nauczycieli nr 1-2/2010, s.61.
14
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należy wykonać aby wychowanie patriotyczne rozwijało się i przynosiło
pozytywne efekty. Aby tego dokonać należy dokładnie określić zbiór zadań
jakie powinien realizować współczesny patriotyzmu, ważne jest także opisanie tego zjawiska i utworzenie nowych mechanizmów tworzących postawy patriotyczne, łącznie z uwzględnieniem najnowszych czynników socjokulturowych. Istotne jest zatem umiejętne prowadzenie wychowania patriotycznego, które eliminowałoby również takie zachowania jak ksenofobia,
zaściankowość, nacjonalizm czy szowinizm. Aby tego dokonać istotne staje
się prowadzenie edukacji, która łączyłaby się z edukacją wielokulturową.
Procesy te razem tworzyłyby pewną całość, która powinna być realizowana
już na poziomie edukacji przedszkolnej, w taki sposób, aby rozwijała odpowiednie wartości już u najmłodszych dzieci 17.
Wychowanie patriotyczne zawierające cechy ukazane powyżej
wymaga utworzenia wieloaspektowego edukowania co jest trudne i czasochłonne. Aczkolwiek występowanie możliwości powoływania się na
kulturę ułatwia odpowiedni ich wybór. Istotne jest zatem pełne zrozumienie kultury w której się żyje. Badacze z dziedziny antropologii kultury zajmują się tworzeniem różnych teorii, które w rozmaity sposób określały by to zjawisko, niemniej jednak najczęściej skupia się uwagę na to, iż
kultura jest dziełem intelektualnym oraz duchowym człowieka, który
tworzy się wraz z relacją ze światem który go otacza. W piśmiennictwie
można spotkać dużą liczbę różnych definicji kultury, które skupiają się na
różnych jej aspektach. Jednostka jest twórcą zarówno kultury, jak i jej
odbiorcą. Dlatego też ma wpływ na jej przebieg, może ją dowolnie rozszerzać, analizować, oceniać. Co wiąże się jednocześnie z gotowością jej
tworzenia i odbioru. Aby tak było istotna staje się edukacja kulturalna,
wśród której nie powinno również zabraknąć edukacji patriotycznej18.
Badania, jakie zostały przeprowadzone dotychczas z zakresu takich
nauk jak: antropologia, socjologia i psychologia analizujące współczesny
obraz rzeczywistości społecznej dają możliwość utworzenia najważniejszych założeń i koncepcji potrzebnych przy prowadzeniu wychowania
patriotycznego. Skupiają się one wokół wsparcia programu wychowania
patriotycznego i dopełnienie go podstawowymi elementami jakie wynikają ze wspólnych związków z edukacją regionalną oraz międzykulturową. Ponadto tworzą koncepcje teorii z zakresu interakcjonizmu, transgresji, personalizmu, pedagogiki humanistycznej oraz pedagogiki wartoM. Królica, Drama w wychowaniu patriotycznym i w edukacji wielokulturowej, [w:]
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na początku XXI wieku. Wyzwania i konteksty, red.
M. Królica, E. Piwowarska, E. Skoczylas-Krotla, Częstochowa 2007, s. 206.
18 Ibidem.
17
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ści. Celem wychowania patriotycznego staje się również realizacja czynności, które wspierają komplementarne wychowanie patriotyczne przy
pomocy przekazów medialnych i wspierają najważniejsze środowiska
wychowawczych w kwestii edukacji patriotycznej dla których należą w
pierwszej kolejności: dom, przedszkole, szkoła, ośrodki kultury itp.19.
Zatem wychowanie patriotyczne stanowi zespół komplementarnych założeń, które można określić w następujący sposób: jako zespół
celowych, systematycznych i zorganizowanych działań o różnorakich
cechach, które zawierają w sobie dużo podmiotów takich jak dom w którym się wychowało, instytucje oświatowe takie jak przedszkola i szkoły,
jak i również władze samorządowe i państwowe, które wspierają edukację dzieci i młodzieży aby tworzyli oni dobre relacje ze swoją ojczyzną w
życiu codziennym. Stosunki te cechują się mocnym i pozytywnym
związkiem uczuciowym. Występuje tutaj także odczuwanie dumy i radości z bycia obywatelem danego kraju, chętne podejmowanie się różnych
działań na rzecz rozwoju ojczyzny, a także posiadanie odpowiedniej
wiedzy o swoim narodzie i jego swoistych cechach. Istotne, zatem staje
się prowadzenie komplementarnego wychowania patriotycznego już
wśród najmłodszych dzieci, ponieważ szybko one przyswaja nową wiedzę i kształtuje odpowiednie podejście do wartości i tradycji20.
3. Kształcenie patriotycznych w środowisku szkolnym
Wychowanie patriotyczne związane powinno być z polskimi obyczajami, odnoszącymi się do takich wartości jak: wolność, solidarność, praworządność oraz tolerancja względem innych, przy jednoczesnym zachowaniu
swoistej odrębności narodowej, ukształtowanej dzięki pamięci pokoleń
wspominających tożsamość narodową oraz religijną. „Polak Polakowi bratem, Polka Polce siostrą” stanowi motto wychowania patriotycznego. Podstawą jest pozytywne, funkcjonalne formowanie patriotyzmu oraz równoległe, pozytywne dojrzewanie teorii patriotyzmu, tak by refleksja teoretyczna
wspomagała funkcjonowanie praktyczne oraz aby działania praktyczne kierowały prawidłowe wyciąganie stosownych wniosków przez nauki o Ojczyźnie. Narodoligia czyli teoria narodu a także politologia – teoria państwa,
są naukami pomocniczymi w rozwoju refleksji na temat patriotyzmu. Rozwój teorii patriotyzmu wspierają także:
19 W. Drzeżdżon, Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym, Język - Szkoła – Religia 8/2013,s. 75.
20 I. Adamek, B. Muchacka, Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym - teraźniejszość i przyszłość, Kraków 2010, s.38.
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 kulturoznawstwo,
 pedagogika, w tym pedagogika kultury,
 historia, w tym historia kultury, edukacji, edukacji artystycznej,
idei oraz Kościoła,
 teologia narodu oraz polityki, sztuki
Ubogacają one także w określonych przypadkach rozwój teorii patriotyzmu dla dobra ogólnego, nasycają teorię dzięki konkretnym aspektom, bogatym w tkankę kulturową, można tutaj wyszczególnić programy
oraz podręczniki szkolne, plany kulturalne i oświatowe a także sportowe
i rekreacyjne21.
Patriotyzm to wyjście poza osobistą indywidualność, odnajdywanie
własnego miejsca w szerszej zbiorowości, dojrzenie związków pomiędzy
Ja oraz My. Kluczowy element szeroko pojmowanego patriotyzmu to
oddanie grupie, z którą jesteśmy zidentyfikowani. Taka identyfikacja
cechuje się tym, iż poczucie duchowego dobrostanu człowieka, jego pozytywne oraz negatywne emocje a także samoocena związane są ze stanem grupy. Przedmiotem patriotyzmu, biorąc pod uwagę jego najszersze
rozumieniu, może zostać każda grupa, z którą człowiek się utożsamia;
dlatego można ostać patriotą własnej rodziny, uczelni, miasta a nawet
dzielnicy czy zespołu sportowego. W rozumieniu węższym, dużo częściej
spotykanym, patriotyzm jest różnorodną kategorią postaw narodowych,
których fundamentem jest odczuwanie tożsamości narodowej. Podstawa
takich postaw jest różnoraka: od narodu jako zbiorowości etnicznej, przez
naród jako związek kulturowy, do kraju oraz wspólnego obywatelstwa22.
Zadaniem każdej szkoły jest właśnie wychowywanie oraz nauczenie w taki sposób aby młody człowiek posiadał wiedzę oraz wartości
dzięki którym będzie patriotą, który dba o dobro swojej ojczyzny. Jednakże współczesna szkoła posiada zachwiane proporcję pomiędzy nauczaniem oraz wychowaniem, gdzie to właśnie wychowanie wypada
mniej korzystnie. Niezbędne jest więc przypomnienie walorów wychowawczych jakie posiada proces kształcenia. Najistotniejsze z nich to:
 wychowanie poprzez kształcenie uczy młodą osobę jak radzić
sobie w przyszłej pracy
 nauczenia odpowiedniego doboru sztuki oraz odczuwania piękna;
 umożliwienie rozwoju strefy emocjonalnej;
M. M. Tytko, Pedagodzy kultury: Stefan Szuman, Irena Wojnar, Maurice Debesse — relacje w świetle zachowanych listów i wspomnień, „Kultura i Edukacja.
Kwartalnik”, r. 2008, nr 4 , s. 112-122.
22 M. Dudzikowa, Wychowanie. Pojęcia - procesy - konteksty. Interdyscyplinarne
ujęcia, Gdańsk 2008, s. 56.
21
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 wspieranie w rozwijaniu sprawności zarówno fizycznej jak i
umysłowej;
 kształtowanie w młodym człowieku miłość do ojczyzny23.
Miłość do ojczyzny nie powinna być odświętna czy sztandarowa, lecz
taka, jaką prezentują ludzie, którzy każdego dnia pokazują to uczucie, eksponują je w kulturze osobistej, sposobie życia, w tym jak traktują innych,
oraz w roztropności i odwadze postawienia sprawy wprost, jeżeli wymagają
tego okoliczności. Można więc postawić pytanie czy możliwe jest nauczenie
miłości do własnej ojczyzny? Starając się na nie odpowiedzieć trzeba stwierdzić, iż nauczyć jej może jedynie ten, kto sam taką miłość czuje. Dlatego też
w systemie szkolnym tak ważną rolę odgrywają nauczyciele z prawdziwym
powołaniem, którzy własnym zachowaniem oddziałują wychowawczo na
uczniów oraz ukształtują ich postawy patriotyczne. Najistotniejsza rola pod
tym względem spoczywa na nauczycielach przedmiotów humanistycznych
oraz wychowawcach klas. Ponieważ to właśnie oni przekazują młodym ludziom fundamentalną wiedzę na temat tradycji narodu a także o aktualnej
Polsce oraz planach jej rozwoju. Mądrość którą nauczyciel dzieli się z
uczniami, oprócz wiedzy winna zawierać także ładunek emocjonalny. Nauczanie to nie jedynie podawanie suchych informacji, nie kształtujących
prawidłowych postaw, opinii oraz przekonań. Konieczne jest także podkreślenie tego, iż zadanie wychowawcze może być realizowane także na pozostałych przedmiotach szkolnych. Kształcenie w duchu patriotycznym to
również formowanie stosunku młodego człowieka do symboliki narodowej,
wśród których wyróżnić można: sztandar; hymn; godło; pamiątki narodowe
oraz społeczne24.
Analizując podejście uczniów do patriotyzmu, J. Czapiński zauważa, iż młodzież ma takie samo jak dorośli. Poddając to głębszej analizie
J.P. Sawiński zadaje pytania dotyczące patriotyzmu, np.: Czy młodzi ludzie wykazuje zbliżony do dorosłych stopień zaangażowania w sprawy
obywatelskie, krajowe oraz regionalne? Jaki jest poziom agresji względem innych w porównaniu do miłości do ojczyzny? Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach nie są tacy sami jak ich rówieśnicy sprzed 30 lat. Ich
sposób myślenia, zachowania oraz system wartości jest inny25.
W. Drzeżdżon, Homo łaborans - personałistyczne inspiracje pedagogiki pracy,
[w:] Wartości w pedagogice pracy, pod red. B. Baraniak, Warszawa-Radom 2008, s.
157-166.
24 M. Dudzikowa, Wychowanie. Pojęcia … op., cit., s. 34.
25 J. P. Sawiński, Po co i jak uczyć patriotyzmu w szkole?, „Wszystko dla Szkoły” 2007, nr 10, s. 7
23
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E. J. Kryńska zachęca do powrotu ku pozytywnym wartościom wychowania patriotycznego. Konieczne jest tutaj wspomnienie o polskiej
kulturze, w której szczególną rolę odgrywa wolność jednostki. Wolność
przejawiała się w dążeniach ku niepodległości, zwłaszcza w wojnach
podjętych ku obronie ojczyzny, w wojnie przeciwko bolszewikom, podczas walki z okupantem hitlerowskim oraz w powstaniu warszawskim.
Dążeniom niepodległościowym towarzyszyło hasło: „Za naszą wolność i
waszą”. Polska kultura oraz twórczość literacka zawiera cenne wartości,
które powinny być rozwijane26.
Formowanie poczucia tożsamości regionalnej nauczyciela oraz
ucznia podczas procesu edukacji wiąże się z wykorzystaniem oraz respektowania zasad:
1) kształcenie powinno zawierać wspólnotę lokalną czyli małą Ojczyznę a także region aby wyraźnie wskazać miejscowe przykłady w
ogólnym procesie edukacyjnym;
2) poszerzenie wiedzy o cechy własnego regionu pomaga w umocnieniu poczucia tożsamości narodowej, naród dla młodego człowieka jest
„wspólnotą wyobrażeniową”, istniejącą wyraźniej dzięki mocnej identyfikacji z „małą Ojczyzną”;
3) formowanie się osobistej tożsamości lokalnej odbywa się poprzez wyróżnianie relatywnie autonomicznych wartości swojego regionu;
4) wskazanie na różnice występujące w wartościach innych regionów bądź w innych obszarach kulturowych dzięki czemu rozwija się
wśród uczniów uczucie współzależności do danych wartości a także nabywają szacunek wobec obcych kultur;
5) podkreślenie wartości zarówno historycznych jak i współczesnej
kultury polskiej w kreowaniu innych kultur oraz ich oddziaływania na
rodzimą kulturę a co się z tym wiąże powstawanie tolerancyjnej postawy
w stosunku odmiennych kultur27.
Zakończenie
W XXI wieku nie sposób nie zaobserwować zmian jakie zaszły i w
dalszym ciągu zachodzą w życiu społecznym. Globalizacja, rozwój technologiczny, łatwość w przemieszczaniu się, to wszystko wpływa na postrzeganie świata i swojego kraju przez człowieka. To wszystko przyczynia się również do zmian w postrzeganiu własnego narodu, jego przyE. Kryńska, Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX
w., t.1, Białystok 2006, s. 415.
27 Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, S. Bednarek (red.), Wrocław 1999, s. 14-15.
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wiązania do ojczyzny i miłości którą ją darzy, także odczuwanie wspólnoty i więzi ze wszystkim, co dzieje się w ojczyźnie. Dawniej człowiek
bardziej czuł więź z własnym krajem, za którego wolność chciał walczyć i
ryzykować własne życie. Po takich doświadczeniach więź z narodem
była bardzo mocna, a sama myśl o Polsce wywoływała liczne pozytywne
emocje i wzruszenia. Natomiast teraz, kiedy nie jest konieczne prowadzenie walk za ojczyznę i panuje względny spokój, wartości patriotyczne
i miłość do ojczyzny są znacznie słabsze a niekiedy całkowicie zanikają.
Dlatego tak ważne jest obecnie odpowiednie wychowanie patriotyczne,
zwłaszcza młodych osób i dzieci. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie od zawsze było bardzo ważnym elementem w edukacji ponieważ
kształtowało postawy patriotyczne, uczyło historii, tradycji i przywiązania do Ojczyzny, obyczajów i kultury narodowej. Ponadto uczyło także
zauważania i doceniania innych kultur oraz szacunku w stosunku do
nich. Najważniejszym celem wychowania patriotycznego wśród dzieci
jest dbanie o odpowiednie kształtowanie ich postaw, aby w przyszłości
byli ludźmi dobrymi i szanującymi swoją ojczyznę i kulturę, a także aby
obchodzili się z szacunkiem do obcych kultur. Jest to jednak duże wyzwanie dla nauczycieli i rodziców, ponieważ muszą nieustannie szukać
nowych sposobów i technik zainteresowania dzieci nauką o ojczyźnie i
patriotyzmie.
Streszczenie:
Za wychowanie patriotyczne uznaje się pewien świadomy proces,
który ma za zadanie nakierowanie człowieka w stronę dobra i umiłowania własnej ojczyzny. Wychowanie patriotyczne połączone jest z nauką
moralności, gdyż patriotyzm jest dobrem moralnym jednostki. Najważniejszym celem w wychowaniu patriotycznym jest kształtowanie charakteru człowieka w taki sposób aby rozumiał on wartość swojej ojczyzny i
dbał o jej dobro każdego dnia. W XXI wieku wychowanie patriotyczne
stanowi wyzwanie ponieważ nieustająca globalizacja a także względny
spokój powoduje iż jednostka nie musi bać się utraty ojczyzny, dlatego
też nie zwraca uwagi na wartość jaką jest patriotyzm.
Słowa kluczowe: patriotyzm, edukacja, ojczyzna, naród, wartości
Summary:
Patriotic education as a challenge of the 21st century
For patriotic education is considered a conscious process, whichaims to direct the mantoward the good and love of one's country. Patriotic
education is connected with the science of morality, because patriotismis
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a moral good of the individual. The most import ant goal in the patriotic
educationis the formation of human character in such a way that he understood the value of his Homel and and cared about herwell-beinge very
day. In the 21st century, patriotic educationis a challenge because constant globalization and also relative peace means that the individual does
not have to be afraid of Losinj his homeland, and tere foredoes not pay
attention to the value of patriotism.
Keywords: patriotism, education, homeland, nation, values
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Marta Pietrycha

Kształtowanie patriotyzmu u dzieci i młodzieży
Wstęp
Kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy patriotycznej jest zadaniem dość trudnym. Rozpoczyna się ono już początkowo w domu rodzinnym, towarzyszy im również w przedszkolu, jak i w codziennym
życiu. Mówiąc o patriotyzmie mamy na uwadze rozwój dojrzałej postawy. Aby efekt był zadawalający bardzo ważne jest, by „wszelkie oddziaływania toczyły się na przestrzeni czasu i pozwalały młodym ludziom
rozwijać pozytywne postawy do swojego kraju, regionu, miasta oraz najbliższego otoczenia w którym żyją”1. Zanim powstanie właściwa postawa
wobec Ojczyzny, musimy wytworzyć w dziecku przywiązanie do małych
i wielkich rzeczy. Mowa jest tu o symbolach narodowych, obyczajach,
tradycji, obrzędach. Wszystko bowiem, co związane jest ściśle z pojęciem
patriotyzmu. By zaciekawić i zainteresować dziecko historią, Ojczyzną
należy zapewnić mu kontakt z kulturą, literaturą.
1. Termin patriotyzm
Termin „patriotyzm” pochodzi z greckiego słowa „patriotes”, odnosi się do społeczności jednojęzykowej zamieszkujące małe terytorium.
Inni wiążą je ze słowem łacińskim „patria, oznaczającym „ojcowiznę”
bądź „dziedzictwo. Należy ono nie do naszej wiedzy i praktyki, a do zakresu uczuć, emocji2.
Patriotyzm ściśle łączymy z pojęciem ojczyzny. Oznacza wówczas
„postawę, w której następuje związanie życia jednostki z ojczyzną, co
łączy się z troską o jej dobro rozwój i przyszłość”3. Początki tej relacji widzimy w życiu rodzinnym. ZdaniemK. Michalskiego: „Żywymi cegiełkami olbrzymiego domu ojczyzny, jaki obecnie budujemy, są polskie rodziny. Jeżeliby się nam zaczęły rozkładać te żywe cegiełki, nie na wiele
M. Grosiak, Kształtowanie postaw patriotycznych u dziecka w wieku przedszkolnym,
http://www.przedszkolenr3.leczna.pl/index.php/dla–
rodzicow/publikacje–nauczycieli/kiedy–uda–si–z–dzieckiem–do–lokopedy/16–
publikacje–nauczycieli/gowna10/1592–ksztaltowanie–postaw–patriotycznych–
u–dziecka–w–wieku–przedszkolnym (dostęp: 18 maj 2020).
2 A. Zwoliński, Wychowanie do patriotyzmu, „Labor et Educatio”, 2015, nr 3,s. 357.
3 Tamże.
1
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by się nam przydały i mądrze obmyślane konstytucja państwowa i dobre,
sprawne rządy”4.
Patriotyzm to również cnota. z jednej strony jest naturalnym uczuciem, jakie powstaje w wyniku trwania w pewnej społeczności, z drugiej
zaś strony mówi się, że „Bóg tego chce; bo patriotyzm jest wspaniałym i
wonnym kwiatem natury ludzkiej; bo patriotyzm ukazuje się nam jako
cnota, tak wielka, tak szlachetna, że staje obok miłości Boga i miłości synowskiej”5. Święty Tomasz z Akwinu patriotyzm zaliczył do istotnych
cnot względem innych cnot społecznych. Bowiem „patriotyzm jest nawet
dla niego nie tylko jedną cnotą, lecz zespołem cnot. Ma szczególną pozycję, bezpośrednio wiążąc się ze sprawiedliwością”6.
Według św. Tomasza z Akwinu „należy kochać przede wszystkim
Boga, następnie rodziców, zaś kolejnym przedmiotem miłości, powinna
być (…)– ojczyzna, gdyż jej właśnie, po Bogu i rodzicach, zawdzięczamy
najwięcej wartości: język, tradycję, kulturę, osobowość etniczną, etos”7.
W naukach społecznych pojęcie patriotyzmu nie jest jasno określone. Różne szkoły i poszczególni badacze podają odmienne wyjaśnienie
tego terminu8. Jedni autorzy umieszczają patriotyzm wyłącznie bądź tylko w świecie emocji oraz uczuć, inni w kręgu „racjonalnych przekonań,
oczekiwań i obowiązków związanych z uczestnictwem w określonej
wspólnocie”9.
Psycholodzy termin ten definiują jako postawę, a więc „złożony
konstrukt, zawierający zarówno elementy emocjonalne, jak i poznawcze,
a także motywacyjno – behawioralne”10. Patriotyzm to wyjście poza indywidualność. To lokowaniem siebie w większej zbiorowości, dostrzeganie relacji między Ja i My. Kluczowym elementem jest zatem „przywiązanie do grupy, z którą się identyfikujemy”11. Obiektem patriotyzmu w
szerszym rozumieniu jest grupa, z którą się identyfikujemy. Można być
patriotą rodziny, szkoły, miasta, drużyny sportowej. z kolei w węższym
zrozumieniu oznacza „zróżnicowaną kategorię postaw narodowych, któ-

K. Michalski, „Nova et vetera”, Rzym 1979, s. 125.
O. de Munnynck, Patriotyzm a nacjonalizm, „Prąd”, 14, 1926, nr 3, s. 133.
6 A. Zwoliński, Wychowanie do patriotyzmu…, s. 361.
7 Tamże.
8 W. Drzeżdżon, Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym, „Język – Szkoła – Religia”, 2013. Nr 8/1, s. 71.
9 Tamże.
10 Tamże.
11 Tamże.
4
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rych podstawą jest poczucie narodowej tożsamości”12. Przedmiotem postaw może być naród, wspólnota kulturowa, państwo, obywatele. Patriotyzm w ogólnym znaczeniu definiujemy jako „wszelkie umiłowanie ojczyzny jako miejsca swojego pochodzenia i/lub zamieszkania”13.
2. Rodzice a patriotyzm
Największy wpływ na osobowość dzieci mają rodzice. Wychowują
one swoje potomstwo według przyjętego systemu wartości. Aby wyrosło na
patriotę, pokazują mu mądrość, dobro, prawdę, sprawiedliwość, uczciwość.
Poza tym, przygotowują je do samodzielności. Rodzina to źródło wartości,
norm. To oni bowiem kształtują postawę młodego człowieka. Dlatego też,
najpierw w domu rodzinnym poznajemy, czym jest Ojczyzna, poznajemy
góry, morze, miasta, lasy. Rodzina pokazuje jak dostrzec piękno, kształtuje
uczucia, z których w przyszłości zrodzić się patriotyzm. w interesie rodziców i pozostałych jej członków ważne jest, by wychować dziecko na prawdziwego Polaka. Pomocne w tym będą wspólne rozmowy ze starszym pokoleniem. Właśnie na przykładzie dziadków, pradziadków dziecko może
dostrzec oraz poznać prawdziwą historię Polski. z ich autopsji mogą wiele
się nauczyć, to oni bowiem walczyli podczas wojny. Dzięki nim możemy
być dumni z państwa, w którym mieszkają. Powinni być im wdzięczni i dążyć do naśladowania takiej postawy. Należy zatem uczyć dzieci szacunku
do otacza, do codziennych obowiązków. w rodzinie powinni nauczyć się
przywiązania do Ojczyzny, szacunku dla własnego narodu oraz innych narodów. Zdaniem E. W. Konickiego istotną kwestią rodziny jest również to,
by „wychować młodego Polaka w zgodzie z nauką Kościoła, ponieważ Polska jest krajem katolickim. Nasza Polskość jest wpisana w naukę Kościoła
katolickiego”14.
Do patriotyzmu, jak i do innej duchowej sprawności możemy każdego z nas wychować. Zadanie to w szczególności dotyczy działań osób
starszych wobec młodych, zaczynających dopiero życie społeczne. Zdaniem S. Adamskiego „rolę pierwszych nauczycieli miłości ojczyzny spełniają rodzice i nikt ich nie jest w stanie w tej roli zastąpić. Dom rodzinny
powinien być naturalnym miejscem spotkania się dziecka z treściami naM. Dudzikowa, Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne
ujęcia, Gdańsk 2008, s. 56.
13 M. Goetz, z pokolenia na pokolenie, „Trendy”, 2016, nr 2 – 3, s. 8 – 11.
14 E. T. Konicki, Kształtowanie patriotyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych,
http://www.zsken.edu.pl/index.php/207–praca–szkoly/od–nauczycieli–i–
uczniow/nauczyciele/1417–ksztaltowanie–patriotyzmu–u–dzieci–mlodziezy–i–
doroslych (dostęp: 12 maj 2020).
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rodowymi i religijnymi”15. Zdaniem B. Łucka i M. Wierciocha „do miana
patrioty dorasta się przez całe lata, ale w kształtowaniu się postaw patriotycznych ogromną rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu
dzieciństwa”16.
U dziecka nie mówimy o dojrzałej postawie patriotycznej. Bowiem
dopiero na tym etapie nasze oddziaływania pozwolą stworzyć pewne
podłoże. Dziecko przywiązuje się do własnego miasta, wsi, tradycji, a
więc do tzw. „Małej Ojczyzny”, którą dziecko może zobaczyć, dotknąć
oraz poczuć. Dziecko początkowo naśladuje rodziców i pozostałych
członków rodziny. Dlatego też obraz Ojczyzny jest utożsamiany właśnie
z nimi. w tym oto czasie Ojczyzną dla dziecka jest dom rodzinny, plac
zabaw, bliskie osoby.
Rodzice i dziadkowie tradycję narodu przekazują w opowiadaniach, wspomnieniach. Oddziałują w ten sposób na uczuciowość dziecka.
w wielu rodzinach opowiadania, które są oparte na osobistych przeżyciach kształtują u młodego pokolenia nie tylko wyobraźnię ale i uczuciowy stosunek do Ojczyzny, do środowiska. Jak słusznie podkreśla B. Łucka i M. Wierciocha „środowisko rodzinne stanowi dla dziecka jego prywatną ojczyznę”17.
Ojczyzna jest dla dziecka pojęciem abstrakcyjnym. Dlatego też zanim wykreuje się postawa patriotyczna, musimy wprowadzić ich w takie
pojęcia jak: symbole narodowe, obyczaje, obrzędy itp. Zdaniem Prymasa
S. Wyszyńskiego rodzinę należy rozumieć jako „największą˛ siłę˛ narodu
i największą gwarancję bytu narodowego”18.
I. Jundziłł wymienia trzy płaszczyzny, w jakich rodzina zaznacza
swoją rolę w przekazie wartości patriotyczny19:
1. Płaszczyzna poznawcza.
2. Sfera emocjonalna.
3. Wzory.

A. Zwoliński, Wychowanie do patriotyzmu…, s. 365.
B. Łucka, M. Wiercioch, Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku
przedszkolnym,
http://przedszkole6krakow.pl/nauczyciele–
pisza/ksztaltowanie–postaw–patriotycznych–u–dzieci–w–wieku–
przedszkolnym/ (dostęp: 16 maj 2020).
17 Tamże.
18 J. Lewandowski, Naród w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1982, s. 63.
19 I. Jundziłł, Rola rodziny w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych
dzieci, „Nauczyciel i Wychowawca” 1977, nr 5(109), s. 24.
15
16
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Pierwsza to płaszczyzna poznawcza. Autorka zaznacza, że zgodnie
z przyjętą zasadą psychologiczną – kochać można tylko to co znamy,
głównym zadaniem związane jest z przekazaniem języka ojczystego.
Przez funkcję sytuacyjną dokonuje się przekształcenie wiedzy o źródłach
historycznych, o ważnych wartościach oraz wydarzeniach. Rodzina korzysta tu z materiałów pisanych i przekazu ustnego.
Drugi obszar dotyczy sfery emocjonalnej. Mowa jest tu o ukształtowaniu wrażliwości dziecka, o zdobyciu doświadczenia związanego z
ojczystą ziemią. Dziecko poznaje kulturę, historię poprzez kultywowanie
istotnych rocznic narodowych. Rodzina przywołuje wzory zasłużonych
postaci. Obyczajowość oraz style świętowania, o których mówi autorka
wspomagają sferę emocjonalną z wartościami dla narodu.
Trzecia płaszczyzna mówi o wzorze kultywowania i wprowadzania
w życie ważnych wartości, przykładem jest chociażby praca, odpowiedzialność za innych, respektowanie zasad. Poprzez takie zabiegi podkreśla się spójność między pouczeniami a codziennymi postawami rodziców, jak i pozostałych jej członków. Niemniej jednak najistotniejszą kwestią w omawianym wychowaniu patriotycznym są wzory osób najbliższych. To one są gwarantem, iż proponowane zasady są nie tyle co dostępne, ale i możliwe do realizacji20.
3. Szkoła a patriotyzm
Obok rodziny istotną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych ma
szkoła. To właśnie w szkole młody człowiek przebywa znaczną część swojego życia już od najmłodszych lat. Tutaj poznaje nowych kolegów, rówieśników. Razem wraz ze swoim opiekunem, tworzą klasową społeczność. Od
małego szkoła uczy postaw oraz wzorców patriotycznych. Pokazuje jak szanować godło państwowe, flagę oraz język polski. a podczas różnych uroczystości szkolnych, państwowych, uczy jak zachować się, by w żaden sposób
nie naruszać zasad patriotyzmu. To podczas wspólnie śpiewanego hymnu,
„wszyscy obecni na sali stają się jedną całością”21.
Wychowanie patriotyczne od zawsze pełniło istotną rolę w szkolnictwie polskim. Kształtowanie postaw patriotycznych sprzyja identyfiF. W. Wawro, Rodzina wobec patriotyzmu w kontekście innych środowisk socjalizujących − w opinii młodzieży, Roczniki Nauk Społecznych”, 2000 – 2001, t. XXVIII
– XXIX, zeszyt 2, s. 66 – 67.
21 E. T. Konicki, Kształtowanie patriotyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych,
http://www.zsken.edu.pl/index.php/207–praca–szkoly/od–nauczycieli–i–
uczniow/nauczyciele/1417–ksztaltowanie–patriotyzmu–u–dzieci–mlodziezy–i–
doroslych (dostęp: 12 maj 2020).
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kacji narodowej oraz kulturowej. Przygotowuje bowiem do życia w społeczeństwie. Patriotyzm uwidacznia się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, obyczajów, kultury narodowej, jak również do szacunku dla ludzi,
którzy ją tworzą. Wychowanie patriotyczne należy łączyć z treściami,
celami i zadaniami innych dziedzin wychowania. Dlatego też powinniśmy mieć na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości dziecka. i tutaj na pierwszym miejscu stawiamy troskę o jego szczęście, zdrowie, o dobre samopoczucie22.
Jednym z zadań nauczyciela jest kształtowanie patriotyzmu. Odpowiada on za nowe pokolenie Polaków. Zdaniem A. Przybylskiej i H.
Zawady „już w grupie najmłodszych dzieci można budzić przywiązanie
do ojczyzny oraz swego miasta”23. Nauczyciel kształtuje uczucia, które po
latach przekształcają się w patriotyzm. Czynią to na wiele różnych sposobów. Problematyka patriotyczna ukazywana jest dziecku przez pewne
wizualne symbole oraz znaki. Mówiąc o symbolice narodowej mamy na
myśli m.in. godło, barwy państwowe, herby miast. Należy przy tym
zwrócić szczególną uwagę na szacunek względem symboli. a wykorzystując przy tym dziecięcą ciekawość, gotowość do poznawania oraz przeżywania, nauczyciele powinni tworzyć plastyczną i wrażliwą naturę
dziecka. Wszystko po to by w przyszłości słowo „Polak”, czy też „Ojczyzna” wypowiadało z największą dumą.
Program szkolny należy zatem uatrakcyjnić, wykorzystać twórczy
potencjał uczniów, nastawić się na ich rozwój. Mowa jest tu o postawach
patriotycznych związanych ściśle z tożsamością kultury narodowej, która
to umożliwia kreatywne uczestnictwo uczniów w wydarzeniach kulturowych, a w latach starszych w wydarzeniach politycznych.
Nauczyciel przygotowuje młode pokolenie do pełnienia określonych ról prospołecznych. Jest ono wartością uniwersalną. Dlatego też
„trzeba go budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą”24. a przekazywanie
treści patriotycznych należy do obowiązków każdego nauczyciela bez
względu na jego wiarę oraz przekonania polityczne25.
Nauczyciel kształci miłość do ojczyzny. Nie mówimy tutaj o miłości
odświętnej, sztandarowej, ale taką, jaką wyrażamy na co dzień. Mowa tu
o rozwadze, sposobie bycia, traktowaniu innych. Wiele z nas zadaje pyA. Przybylska, H. Zawada, Patriotyzm jest w nas, Kołobrzeg 2013, s. 3.
Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże, s. 2.
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tanie – czy możemy nauczyć się miłości do ojczyzny? Na pytanie to odpowiada W. Drzeżdżon. Jego zdaniem nauczyć jej może tylko ten, kto
sam ją odczuwa. Stąd w systemie szkolnym znaczną rolę odgrywają nauczyciele, którzy oddziałują wychowawczo na młodych ludzi i kształtują
ich postawy patriotyczne”26. Istotna rola w tym zakresie przypada właśnie wychowawcom i nauczycielom przedmiotów humanistycznych. Oni
przekazują nam podstawową wiedzę o tradycjach narodu, o Polsce i jej
perspektywach rozwoju.
Wiedza, jaką dzieli się z nami nauczyciel, powinna zawierać w sobie ładunek emocjonalny. Nauczanie bowiem nie może sprowadzać się
do podawania suchych faktów, które nie kształtują postaw, poglądów.
Należy zaznaczyć, że zadanie wychowawcze można realizować również
na innych przedmiotach szkolnych. w duchu patriotycznym kształtujemy
także stosunek ucznia do symboliki narodowej. Mowa tu o hymnie, godle, pamiątkach narodowych27. i tak rozumiane wychowanie najczęściej
realizowane jest poprzez udział młodzieży w ”uroczystościach szkolnych
z okazji ważnych rocznic historycznych. Istotnym zadaniem szkoły w
zakresie wychowania patriotycznego jest praktyczne przygotowanie
uczniów do uczestnictwa w życiu publicznym oraz wdrożenie ich do
świadomego wypełniania codziennych powinności obywatelskich”28.
Zadanie to zrealizujemy dzięki rozwijaniu wśród młodego pokolenia
właściwie rozumianej samorządności. Samorządność to nic innego jak
„umożliwieniem im współdecydowania o własnych sprawach i podejmowania konkretnych działań, mających na celu wspólne dobro”29.
Na uczniów wychowawczo wpływa jego wiedza, autorytet, zaangażowanie oraz prezentowane walory moralno – etyczne. a wyznacznikiem sukcesu w pracy wychowawczej jest współpraca wszystkich nauczycieli. Gdy z kolei mówimy o efektywności wychowania to zależy ona
nie tylko od organizacji procesu kształcenia ale również od właściwego
stosowania metod i form nauczania. Co ważne wychowanie patriotyczne
nie odbywa się w społecznej izolacji. Niezależnie od całego procesu dydaktyczno – wychowawczego największąrolę w kształtowaniu poczucia

W. Drzeżdżon, Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym, „Język – Szkoła – Religia”, 2013. Nr 8/1, s. 72.
27 M. Dudzikowa, Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne
ujęcia, Gdańsk 2008, s. 34.
28 W. Drzeżdżon, Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym, „Język – Szkoła – Religia”, 2013. Nr 8/1, s. 73.
29 Tamże.
26
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patriotyzmu wywierają: rodzina, w tym tradycje rodzinne, Kościół, środki masowego przekaz i literatura.
Jak słusznie zauważa W. Drzeżdżon „od wychowania młodego pokolenia zależy przyszłość naszego kraju”30. Dlatego też szkoła powinna
kształtować postawy miłości wobec Ojczyzny, tworzyć odpowiedni klimat dla procesu wychowania. Szczególnie jeśli mówimy o takich wartościach jak Bóg, Honor, Ojczyzna przywoływanych często jako hasło narodowe Polaków.
4. Edukacja patriotyczna
Kształtowanie postaw patriotycznych sprzyja identyfikacji narodowej oraz kulturowej, przygotowuje nas do życia. Wpływa również na
kształtowanie więzi z krajem. Pokazuje najmłodszemu pokoleniu jak pełnić określone role prospołeczne. Jest więc wartością uniwersalną. Trzeba
zatem zdaniem M. Czyż „budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno wychowawczą, ponieważ nikt nie rodzi się patriotą”31.
Obowiązkiem każdego nauczyciela jest przekazywanie treści patriotycznych niezależnie od wyznawanej wiary i przekonań politycznych,
a program edukacji patriotycznej jest nierozerwalnie powiązany z edukacją regionalną32.
Jak czytamy w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewni każdemu uczniowi warunki niezbędne
do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i
obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”33. Idąc dalej zgodnie z artykułem 4 wyżej wymienionej ustawy „Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów,
troską o ich zdrowie, postawy moralne i obywatelskie z poszanowaniem
godności osobistej ucznia"34.Niezbędna jest również troska o jego prawidłoTamże.
M. Czyź, Edukacja patriotyczna,
https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8428 (dostęp: 19 maj 2020).
32 Tamże.
33 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4186
(dostęp: 19 maj 2020).
34 Tamże.
30
31
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wy rozwój. Mamy tu na myśli rozwój intelektualny oraz moralny młodego
pokolenia. Dodatkowo kreujemy postawę, którą cechować będzie „patriotyzm, i umiłowanie ojczyzny, szacunek dla symboli i barw narodowych,
szanując tradycje i zwyczaje”35.
Istotną rolę w kształtowaniu patriotyzmu odgrywa oglądanie filmów oraz czytanie książek ściśle powiązanych z tematyką patriotyczną.
w ostatnim czasie powstaje wiele rozmaitych filmów, seriali, czy też książek mówiących o historii Polski, o jej czasach wojennych, o okresie międzywojennym. Dzieła te mówią o bohaterskiej walce o Ojczyznę, o determinacji ludzi żyjących w tych czasach. Dużą zasługę przypisuje się
filmowi pod tytułem „Miasto 44” w reżyserii J. Komasy. Film ten przedstawia walkę ludzi uczestniczących w Powstaniu Warszawskim. Patrząc
pod kątem ilości sprzedanych książek oraz obejrzanych można stwierdzić, iż tego typu inscenizacje cieszą się dużym zainteresowaniem.
Ogromne wrażenie robi postępowanie „Alka, Zośki i Rudego, czyli
głównych bohaterów z filmu „Kamienie na szaniec”, nakręconego na
podstawie powieści o tym samym tytule (autor: Aleksander Kamiński)”36.
Młodzież czytając książkę bądź oglądając ten film, podziwia czyny bohaterów. Bohaterowi ci to patrioci oddający życie za Ojczyznę. Uczymy się
od nich miłości, szacunku do Polski.
Na uwagę zasługują także utwory muzyczne, chociażby: „Rota”,
„My, pierwsza brygada” i „Mazurek Dąbrowskiego”. Utwory te przepełnione są walką, troską, uczą wartości patriotycznych. Poza książka, filmem i muzyką, istotną rolę przypisuje się dziełom sztuki. Wiele jest malarzy, którzy w swojej treści ukazują postawę patriotyczną. Do tego grona
należy m. in: J. Matejko, S. Wyspiański.
Wnioski
Na kształtowanie patriotyzmu u dzieci i młodzieży wpływa wiele
rozmaitych czynników. Trudno jest więc określić, który z nich ma największy wpływ. Niemniej jednak biorąc pod uwagę długość ich wpływu,
można stwierdzić, że najefektywniej działa na nas szkoła oraz rodzina.
Proces wychowania ku wartościom patriotycznym rozpoczyna się w rodzinie, kolejnym miejscem jest szkoła, środowisko lokalne, region, kraj.
M. Czyź, Edukacja patriotyczna,
https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8428 (dostęp: 19 maj 2020).
36 E. T. Konicki, Kształtowanie patriotyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych,
http://www.zsken.edu.pl/index.php/207–praca–szkoly/od–nauczycieli–i–
uczniow/nauczyciele/1417–ksztaltowanie–patriotyzmu–u–dzieci–mlodziezy–i–
doroslych (dostęp: 12 maj 2020).
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Jest procesem „permanentnie podejmowany i doskonalony, trwający od
najmłodszych lat, a w wieku dojrzałym przekształcający się w procesie
samowychowania i samodoskonalenia oraz innych do urzeczywistniania
wartości narodowo–patriotycznych”37.
Streszczenie:
Kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy patriotycznej jest zadaniem dość trudnym. Rozpoczyna się ono już początkowo w domu rodzinnym, towarzyszy im również w przedszkolu, jak i w codziennym
życiu. Mówiąc o patriotyzmie mamy na uwadze rozwój dojrzałej postawy. Aby efekt był zadawalający bardzo ważne jest, by wszelkie oddziaływania miały miejsce na przestrzeni czasu. Zanim powstanie właściwa
postawa potrzeba pomocy ze strony różnych instytucji. Czym zatem jest
patriotyzm? Jaką rolę pełni rodzina, a jaką szkoła? Niniejszy artykuł porusza kwestie kształtowania patriotyzmu u dzieci i młodzieży. Definiuje
pojęcie patriotyzm. Mówi o roli rodziców i szkoły w wychowaniu dziecka ku wartościom. Omawia edukację patriotyczną.
Słowa kluczowe: patriotyzm, ojczyzna, nauczyciel, uczeń, rodzina
Summary:
Patriotic education of children and youth
Formation a patriotic attitude in children and Young people is quite
a difficult task. It starts initially at home, also accompanies them in Kinder garten as well as in everyday life. When we talk about patriotism, we
have a matureat titude in mind. For the effect to be satisfactory, it is very
import ant that All impast soccurover time. Before the rightat titudearises, we reed help from various institutions. Sowhat ispatriotism? What
role does the family play, and school? This article addresses the is sues of
patriotism in children and adolescents. Defines the concept of patriotism.
He talks about the role of parents and school in raising a childtowards
values. He discusses patriotic education.
Keywords: patriotism, homeland, teacher, student, family
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Piotr Krzyżanowsk

Idea patriotyzmu w ujęciu Ignacego Czumy
Wprowadzenie
Na temat patriotyzmu, miłości do ojczyzny, troski o nią powstało
wiele wierszy, powieści, obrazów, piosenek, filmów, a także opracowań
naukowych. Oczywiście te wszystkie dzieła są bardzo ważne, niosą
istotną wartość i przekazują pewne wzorce. Niemniej jednak, zgodnie z
łacińską sentencją Verba docent, exempla trahunt - ,,Słowa uczą, przykłady
pociągają”, najbardziej do postawy patriotycznej mogą zachęcić ,,żywe”
przykłady osób, które wyrażały szczerą, prawdziwą troskę o ojczyznę, a
zarazem ideały patriotyzmu wcielały w swoje życie. Takim przykładem
może być profesor skarbowości Ignacy Czuma, który przez całe swoje
życie podejmował szereg działań - często trudnych, niebezpiecznych – w
trosce o swój kraj.
Intencją autora niniejszego artykułu jest zbadanie –– jak ta postawa
patriotyczna się przejawiała, jakie działania musiał podjąć Ignacy Czuma
w trosce o ojczyznę. Istotnym zadaniem jest ustalenie jak ta patriotyczna
postawa była odbierana przez społeczeństwo, a jak przez władze
państwowe. Celem opracowania jest również określenie, jakie
konsekwencje poniósł Czuma za swoją działalność. Niniejszy artykuł
składać się będzie z pięciu części. Pierwsza będzie miała charakter
wprowadzający. W drugiej części, omówiona zostanie działalność
społeczno – polityczna Ignacego Czumy. W trzeciej zostaną zarysowane
jego poglądy naukowe. Czarta część traktować będzie bezpośrednio o
idei patriotyzmu w twórczości Ignacego Czumy. Piąta część będzie miała
charakter podsumowujący.
1. Działalność społeczno- polityczna Ignacego Czumy
Przybliżając postać Ignacego, należy zacząć od krótkiego rysu
biograficznego. Ignacy Czuma urodził się 22 października 1891 r. w
Niepołomicach. W 1910 r. Czuma rozpoczął studia prawnicze na
Uniwersytecie Jagiellońskim, które musiał przerwać z uwagi na wybuch I
wojny światowej. Czuma podobnie jak inni studenci, został przymusowo
zmobilizowany do armii austriackiej. W 1915 r. trafił do niewoli rosyjskie,
w której przebywał do 1918 r. Po wojnie ukończył studia prawnicze, a
następnie uzyskał stopień doktora. Czuma habilitował się w 1925 r., zaś
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roku 1927 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a trzy lata później
zwyczajnego1. W 1922 r. osiedlił się w Lublinie i rozpoczął pracę na
nowopowstałym Uniwersytecie Lubelskim2.
Wraz z rozpoczęciem działalności naukowo-dydaktycznej, Czuma
rozpoczął w Lublinie również działalność społeczno-polityczną. W
dwudziestoleciu międzywojennym Czuma aktywnie uczestniczył w
działaniach Akcji Katolickiej, był także działaczem Związku Polskiej
Inteligencji Katolickiej (ZPIK). Ponadto, lubelski Profesor intensywnie
współpracował ze Stowarzyszeniem Katolickiej Młodzieży Akademickiej
,,Odrodzenie”3. W 1927 roku Czuma związał się Klubem Narodowym,
skupiającym zwolenników Chrześcijańskiej Demokracji. W latach 19271929 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Lublinie, z ramienia
Chrześcijańskiego Komitetu Gospodarczego Obrony Polskości miasta
Lublina. Następnie Czuma związany był ze Stronnictwem Katolicko Ludowym. Z ramienia tego stronnictwa Czuma sprawował mandat posła
na Sejm w latach 1930-1935. Czuma jako członek sejmowej Komisji
Konstytucyjnej,
odpowiadał
za
wypracowanie
koncepcji
odpowiedzialności prezydenta w nowej konstytucji4. Lubelski Profesor
był pomysłodawcą uchwalenia art. 15 Konstytucji kwietniowej5 który
stanowił: „(1) Prezydent Rzeczypospolitej za swe akty urzędowe nie jest
odpowiedzialny. (2) Za czyny, niezwiązane ze sprawowaniem urzędu,
Prezydent
Rzeczypospolitej
nie
może być
pociągnięty
do
odpowiedzialności w okresie urzędowania”6. Ignacy Czuma jest również
uważany za autora roty przysięgi prezydenta, która stanowiła: „Świadom
odpowiedzialności wobec Boga i historii za losy Państwa, przysięgam
Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, na urzędzie
Prezydenta Rzeczypospolitej: praw zwierzchnich Państwa bronić, jego
godności strzec, ustawę konstytucyjną stosować, względem wszystkich
obywateli równą kierować się sprawiedliwością, zło i niebezpieczeństwo
od Państwa odwracać, a troskę o jego dobro za naczelny poczytywać
1 K. Ostaszewski, J. Szczot, Wstęp [w:] O moralne podstawy ustroju. Wybór pism
Ignacego Czumy (1891-1963), red. K. Ostaszewski, J. Szczot, Lublin 2007, s. 9.
2 Katolicki Uniwersytet Lubelski początkowo nosił nazwę Uniwersytet Lubelski, obecnie pełna nazwa brzmi: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
3 K. Ostaszewski, J. Szczot, Wstęp, [w:] O moralne podstawy… op. cit., s. 9.
4 Ibidem s. 85.
5 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227,
dalej: Konstytucja kwietniowa).
6 B. Podoski, Prace nad Konstytucją Kwietniową, „Niepodległość. Czasopismo
poświęcone najnowszym dziejom Polski” 1979, t. XI , s. 197.
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sobie obowiązek. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męka. Amen”.
Ponadto Czuma wraz z Stanisławem Carem i Wacławem Makowskim
opracowali tzw. dekalog konstytucyjny czyli pierwszych dziesięć
artykułów nowej ustawy zasadniczej. Warto wspomnieć, że Ignacy
Czuma bardzo mocno zabiegał za przyjęciem nazwy państwa
,,Rzeczypospolita Polska” a nie jak proponowano ,,Republika Polska”7.
Jak wskazuje D. Chraniuk, Czuma uznawał, że ,,Polska jako: «rzecz
pospolita – dobro wszystkich obywateli» centralizuje społeczeństwo,
gdyż należy do niego jako do całości, a nie do większej czy mniejszej
grupy społecznej, jak sugeruje nazwa «republika»8. W roku 1935, po
zakończeniu kadencji, lubelski Profesor nie zdecydował się ponownie
kandydować. W tym samym roku został odznaczony przez prezydenta
Ignacego Mościckiego Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski, w
dowód uznania za pracę nad nową ustawą zasadniczą. W latach 19351939 Czuma kontynuował działalność naukowo-dydaktyczną.
W listopadzie 1939 r. wraz z innymi wykładowcami KUL został
zatrzymany przez gestapo i umieszczony w areszcie na Zamku
Lubelskim. Czumie udało się przeżyć areszt, pomimo dwukrotnego
wpisania na listę do rozstrzelania. W marcu 1940 r. Czuma został
zwolniony i udał się do Niepołomic, gdzie przebywał do 1945 r. Po
wojnie powrócił do pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W
1950 r. Czuma został aresztowany za działalność na rzecz Zrzeszenia
,,Wolność i Niezawisłość” (WiN) i napisanie w 1945 r. broszury Polska i
Sowiety w której krytykował komunizm i zbrodnie stalinowskie.
Proponowano Czumie uniewinnienie w zamian za rozpoczęcie
współpracy z obecną władzą. Jednakże Czuma na to nie przystał,
wskazując, że zawsze będzie wrogiem komunizmu. Potwierdza to
również pismo naczelnika wydziału WUBP w Lublinie z 1950 r.: ,,jest
nieprzejednanym wrogiem Polski Ludowej, oraz wszystkiego co ma
charakter postępu […] Stosunek prof. Czumy Ignacego - do obecnej
rzeczywistości najlepiej uwidocznił się w czasie wstępnego
przesłuchania. Wówczas otwarcie stwierdził, iż był wrogiem komunizmu
i nim pozostanie bez względu na to, jakie go z tego powodu czekają
konsekwencje”9. W trakcie rozprawy Czuma podkreślał, : ,,Uważam, że
komunizm jest wielkim błędem. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem
7 Ł. Czuma, Ignacy Czuma-życie i twórczość, [w:] Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, red. K. Ostaszewski, J. Szczot, Lublin 2007, s. 24.
8 D. Chraniuk, Ignacy Czuma. Uczony i polityk, Lublin 2012., s. 88.
9 Cyt. za: D. Chraniuk, op. cit. s. 151.
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komunizmu w zakresie problemu metafizycznego. Jako katolik staję na
stanowisku, że jest dualizm i że porządek wszechrzeczy ma swego
przewodnika, też jako katolik uważam, że inaczej być nie może”10.
Wyrokiem z dnia 12 sierpnia 1950 r., Czuma został uznany winnym
udzielania pomocy nielegalnej organizacji ,,WIN” i skazany na karę 10 lat
pozbawienia wolności, 5 lat pozbawienia praw publicznych i
obywatelskich praw honorowych, a także przepadek całego mienia na
rzecz Skarbu Państwa11. Za sprawą osobistej interwencji Prymasa
Wyszyńskiego karę zmniejszono do 3 lat i uchylono przepadek mienia12.
Chociaż w 1953 roku Czuma odbył karę pozbawienia wolności, to nadal
miał zakaz pracy i na uczelnie mógł powrócić dopiero w 1956 r.
Natomiast cztery lata później, na skutek ingerencji władz
komunistycznych, został zwolniony z pracy13. Ignacy Czuma zmarł 18
kwietnia 1963 r.
Warto wspomnieć, że wniosek syna Profesora - Łukasza Czumy,
wyrokiem z dnia 17 lutego 1997 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie uznał wyrok z 1950 r. za nieważny. Jak czytamy w uzasadnieniu: ,,Oceniając całokształt dowodów Sąd Wojewódzki uznał, że w przypadku Ignacego
Czumy zachodzą przesłanki określone w art. 1 ust.1 ustawy z dnia 23
lutego 1991 r. i był on represjonowany za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego”14.
2. Ogólna charakterystyka poglądów Ignacego Czumy
Wspomniana wcześniej działalność społeczno- polityczna Czumy,
miała ważki wpływ na kształtowanie się jego poglądów. Istotne
znaczenie dla Czumy - jako osoby bardzo pobożnej- miało Pismo Św.,
nauczanie papieży, a także nauki św. Tomasza z Akwinu. W tym duchu
Czuma kierował się zasadą, że: ,,życie doczesne jest daną człowiekowi
przez Opatrzność próbą moralną, z której należy wywiązać się przez
wypełnianie przykazań wiary i prowadzenie życia prawego człowieka”15.
Ignacy Czuma przejawiał zainteresowanie badawcze różnorodną
problematyką. Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu skarbowości,
dlatego w swoich pracach wiele miejsca poświęcał problematyce
równowagi budżetowej, znaczenia podatku, procedurze budżetowej.
Ibidem, s. 154.
Ibidem., s. 156.
12 Ł. Czuma, op. cit., s. 27.
13 Ibidem, s. 28.
14 D. Chraniuk, op. cit., s. 197.
15 Cyt. za: D. Chraniuk, op. cit., s. 195.
10
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Trudne doświadczenia wojenne, jak również powojenny proces
implikowały zainteresowanie tematyką ustrojów totalitarnych.
Interesował się także organizacją pracy, budową społeczeństwa,
podziałem władz, rolą rodziny. Warto podkreślić, że dorobek Czumy,
mimo że jest bardzo różnorodny, to zawsze dotyczył kwestii aktualnych i
bardzo ważnych z punktu widzenia państwa i społeczeństwa. Lubelski
Profesor badając poszczególne zagadnienia, instytucje prawne sprawdzał,
czy są zgodne z dobrem powszechnym, czy służą społeczeństwu i czy
respektują moralne cele człowieka. Wynikało to wielkiej troski i potrzeby
odpowiedzialności za kraj i jego obywateli. Taką ocenę dorobku Ignacego
Czumy, potwierdzają słowa jego syna Andrzeja: ,,był on osobą
prawdziwie integralną. Wyznawał głosił i publikował swoje poglądy na
wszystkie ważne sprawy człowieka, rodziny i narodu; szczególności na
konieczność zrozumienia miłości Boga do człowieka zajętego tak bardzo,
i słusznie zresztą, porządkowaniem siebie, rodziny, społeczeństwa,
państwa i prawa, a nawet Kościoła. Żył i postępował w zupełnie
dokładnej zgodności ze swoimi poglądami. Kilkakrotne uwięzienia w
szczególnie udręczających warunkach, cierpienia i represje rozmaitego
rodzaju zadawane mu przez okupantów niemieckich i sowieckich,
odwrócenie się od niego przez władze KUL-u po jego wyjściu z więzienia
po 1953 roku (…) – wszystko to nie zmieniło jego wierności dla Boga i
Jego prawa, nie zmieniło jego przywiązania do KUL-u, nie umniejszyło
trafności jego analiz i ocen wydarzeń tak dramatycznych dla Polski”16.
3. Ignacy Czuma na temat miłości do Ojczyzny
Ze względu na ograniczone ramy niniejszego opracowania, omówię
tylko kilka poglądów Ignacego Czumy związanych z problematyką troski
o ojczyznę. Patriotyzm lubelskiego Profesora, przejawiał się m.in. w tym
że stanowczo sprzeciwiał się bezkrytycznej implementacji obcych
koncepcji ustrojowych, bez uwzględnienia polskich uwarunkowań
prawnych, historycznych, społeczno - gospodarczych itp. Zdaniem
wspomnianego autora, powinno się ,,własnym, ciężkim wysiłkiem,
własną gruntowna i wytrwałą pracą, studiując obce przykłady,
odnajdować w codziennym, szarym trudzie własne potrzeby, własne
ambicje, własne idee i cele, i tym rodzimym celom dawać odrębny wyraz

A. Czuma, Poglądy i działania polityczne mojego ojca, [w:] Życie i twórczość profesora Ignacego Czumy, red. K. Ostaszewski, J. Szczot, Lublin 2009 s. 137.
16
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w całokształcie form, jakie stanowią urządzenia prawne, w pierwszym
rzędzie ustrojowe” 17.
Czuma definiował naród jako społeczność, która powstała w długotrwałym procesie, za sprawą oddziaływania różnego rodzaju sił i wartości, stopniowego łączenia ludzi w rodziny, rody, plemiona, gminy18. Natomiast państwo stanowi pewną organizacyjną całość i obejmuje inne
społeczności w tym naród19. Jak podkreślał: ,,Cały ten zrastający się organicznie łańcuch społeczności cechuje to, iż nie ma całkowitej swobody w
przybraniu przez każdą tę społeczność innych moralnie dróg, innych
moralnie celów, przeciwnych, przeciwstawnych sobie, wrogich. Przecież
dlatego naród wywalcza nową społeczność, tj. państwo, by jego duchowe
drogi znalazły swój rozwój i rozkwit, a nie odwrotnie, podobnie jak rodziny ród, jak rody gminy itd. Państwo, które chce swój naród pochłonąć,
zetrzeć umniejszyć w jego duchowych czy innych drogach i celach, wypacza swoją moralną treść, wykrzywia swe kontury, pracuje na swą zgubę, na swą katastrofę, w której zanurzy się samo, w której zanurzy swój
naród”20. Czuma dostrzegał, że państwo i naród, jako społeczności wzajemnie się przenikają, lecz żadna z nich nie ma zamiaru bezwzględnego
podporządkowania, wchłonięcia drugiej. Ze względu na wspomniane
wspólne ideały, cele, wartości, państwo i naród muszą zawrzeć trwały
sojusz i zmierzać w jednym kierunku. Jest to conditio sine qua non ich rozwoju. Czuma wielokrotnie podkreślał, że obie te społeczności są niezwykle ważne. Naród poprzez tradycje, wartości duchowe napędza państwo
do działania, wzmacnia jego podstawy. Natomiast państwo kształtuje
życie społeczeństwa i zapewnia zespolenie wszystkich obywateli w
zgodnym współdziałaniu. Z tych względów państwu należy się ,,rzetelne
spełnianie nakładanych przez nie obowiązków i wierność, żadne działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami państwa, wyrażonego w jego
prawach, w razie oporu państwo” ma prawo stosować środki przymusu21. Ponadto ,,każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym
wzmóc siłę i powagę państwa”22. Czuma bardzo trafnie omówił prawidłowe funkcjonowanie wszystkich społeczności w ramach państwa: ,,Gdy
I. Czuma, Metoda W. L. Jaworskiego (przed debatą konstytucyjną), ,,Droga”
1931, r. t. X, nr 3, s.217.
18 I. Czuma, Kościół, naród i państwo, Kraków 1927, s.50.
19 I. Czuma, Wolność narodu w państwie, Lublin 1939, s.3.
20 Ibidem, s.4.
21 I. Czuma, Konstytucja kwietniowa a pojmowanie prawa, ,,Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1935, nr 4. s.173.
22 Ibidem.
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mówimy, że rodziny, gminy, zawody są podporządkowane państwu,
chcemy przez to powiedzieć, że linia wewnętrznego ich między sobą
związku doprowadzona do państwa, ma w nim swoją (…) moc regulującą, porządkującą i kierowniczą. To nie jest tylko rezultat przewagi organizacyjnej państwa, ale naturalny wymóg istnienia i harmonijnego rozwoju wszystkich w jego obrębie mieszczących się społeczności. Państwo
je nie pochłania, ale uzupełnia, nimi kieruje, uzgadnia i reguluje. Inaczej
być nie może. Państwo nie jest tedy federacją rodzin, gmin, zawodów, ale
samoistną i pełną społecznością. Gdyby było federacją społeczności, jego
rola byłaby niepełna, ono w istocie byłoby instrumentem i porozumieniem mechanicznym, umową, a nie samodzielną i organiczną całością
życiową”23.
Lubelski Profesor w swoich publikacjach nie bał się poruszać
aktualnych problemów i piętnować wrogie Polsce postawy. Z tego
względu w dość surowy sposób skrytykował udział Stanisława
Mikołajczyka, Władysława Kiernika czy Stanisława Kutrzeby w
konferencji moskiewskiej w 1945 roku: ,,Ale może powiedzą: nie
pojechalibyśmy do Moskwy, to pojechaliby inni. Owszem, to jest prawda.
Zawsze się znajdzie i dość kanalii i dość sprzedawczyków. Nawet za
kawior i wino sowieckie znajdą się ludzie gotowi jechać. Ale tu właśnie
chodziło o to, żeby ludzie reprezentujący nazwiska bardziej znane, więcej
zasłużone, otoczone większym szacunkiem pokryli swoimi osobami
hańbę moskiewskiej komedii konferencyjnej i nikczemność procesu
sowieckiego nad naszymi szesnastoma. Moskwie też o to chodziło, bo co
innego wysłać z Moskwy komitet jako rząd polski i na rachunek tego
komitetu więzić, mordować, strzelać, gwałcić, a co innego przyprowadzić
do Moskwy dobrowolnie kilka choćby kilka osób i dać poznać, że te
osoby nie wzruszają się ani tym, co się dzieje w Polsce i z Polską, ani tym,
co się wyprawia na procesie moskiewskim. Ci ponurzy pielgrzymi
moskiewscy przez swój wyjazd do Moskwy legalizują sąd nad rodakami
i usprawiedliwiają wszystko, co się w Polsce dzieje. Ten rachunek ciężki
wzięli oni na swoje sumienie przykładając rękę do dławienia Polski przez
Moskwę. Gdyby nikt tak zwany porządny do Moskwy nie pojechał, nie
udałaby się nowa a nikczemna szacherka moskiewsko-aliancka. (…) Ale
nawet gdyby jadąc do Moskwy mieli najlepszą w danym razie intencję (to
jest chęć ulżenia narodowi w jego niedoli) winni i odpowiedzialni są za
to, że jadąc do Moskwy legalizują całą sumę zbrodni i krzywd w Polsce
przez Sowiety zadanych i zadawanych, nie żądając uprzednio i
23

I. Czuma, Wolność narodu… op.cit., s.6.
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kategorycznie zasadniczych zmian w stosunkach polskich i nie
domagając się opróżnienia więzień, wstrzymania terroru sowiecko bierutowego i natychmiastowego oswobodzenia wywiezionych do Rosji
oraz ludzkiego traktowania ludności polskiej w Polsce Wschodniej. (…)
Jest dość stanowczą granica, której przekraczać się nie godzi. W danym
razie tę granice stanowią życiowe i moralne prawa narodu polskiego,
godność narodowa i osobista, osobiste poczucie honoru i nakaz sumienia.
Jeśli się powie, że ci pielgrzymi moskiewscy nie przekroczyli jej, to kiedyż
się ją przekroczy w ogóle? Każda hańba i nikczemność zostanie
wytłumaczona i usprawiedliwiona, pokryta wyrozumiałością i
pobłażliwością. Ale wtedy już podepce się granice między dobrem a
złem, między bohaterstwem a nikczemnością, między zasługą a szkodą,
między obowiązkiem a jego złamaniem”. Czuma wprost wskazywał, że
te osoby nie powinny być uznawane jako Polscy, ponieważ ,,Polakiem
jest tylko człowiek, który Polskę ma w sercu i na oczach przed
wszystkimi innymi obcymi interesami”24.
Podobnie krytycznie Czuma wypowiadał się na temat Bolesława
Bieruta: ,,Czy p. Bierut gdyby miał iskrę sumienia i godności Polaka
podjąłby się tej roli, gdyby go próbowano wysłać z garścią innych do
Polski by tam rządził według wskazówek Moskwy? Czyżby się zgodził
na rozszarpanie naszej ciągłości dziejowej i konstytucyjnej własnym
rękoma i z poleceń Moskwy? Czyż nie widzi jej celów i akcji w stosunku
do Polski, czy go to nic nie wzrusza? Choćby nic więcej nie znał z historii
stosunków Polski i Rosji jak tylko czas od 1939 roku czyżby to nie
wystarczyło mu jako Polakowi, by od haniebnej roboty stać z dala? Czyż
nie znał gehenny olbrzymich setek tysięcy Polaków, nieludzko
wydartych z ziemi ojczystej na głód, nędzę, niewolę i śmierć po szerokich
przestrzeniach Rosji? Czyż nie miał żadnego wyrzutu sumienia, gdy
przybywając do Polski podjął się roli kata własnego narodu. (…) Gdyby
ten człowiek miał w sobie iskrę polskości, zraniłoby go to cyniczne
podeptanie Polski w Jałcie, odebranie Polsce prawa, które miała,
wyłaniania sobie samej rządów, rzucenie jej losu na pastwę rozgrywek,
targów i szacherek Moskwy, Londynu i Waszyngtonu”25.
U Czumy miłość do ojczyzny, nierozerwalnie łączyła się z miłością
do Boga. Uważał, że wypełnianie moralnych celów człowieka, a także,
wytrwała, cierpliwa praca na rzecz ojczyzny przyniosą wiele łask Bożych
i polepszą sytuacje naszego kraju. Jak wskazywał: ,,Los Polski nie jest w
I. Czuma, Polska i Sowiety, [w:] H. Czuma, Ł. Czuma, A. Czuma, B. Czuma,
Wspomnienia z PRL, Lublin 2001, s. 139.
25 Ibidem.
24
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mocy moskiewskiej, jak nie był w mocy berlińskiej, nie jest zależny od
Londynu czy Waszyngtonu. Nasz los spoczywa w mocy Boga. Tak było
w tamtej wojnie, tak jest i dzisiaj. Im milsi będziemy Bogu swoim życiem,
swoim trudem, swoją prawością, swoim cierpieniem i męką, tym pewniejsza nasza przyszłość. Gdybyśmy poszli śladem innych, drogą zbrodni, nikczemności i zła, czy to na zewnątrz, czy w naszych wewnętrznych
stosunkach, tym trudniejsze byłoby nasze wyjście na słońce prawdziwej
wolności i niezależności. Ale my dnia sądów nie znamy, dlatego do nas
należy tylko to, by Polska Bogu się podobała i by naród polski wykonywał z godnością, wytrwałością i cierpliwością swoje zadania i swoje moralne obowiązki. Nic to, że one na razie idą pozornie na marne, nic to, że
wykonując je stoimy w obliczu prześladowań i dalszej męki. Bóg wie,
kiedy nagrodzić naszą wytrwałość i nasze prawe usiłowania”26. Lubelski
Profesor głęboko wierzył, że Bóg poddał Polskę trudnej wojennej próbie
aby dokonać odnowy moralnej i wzmocnić społeczeństwo. Świadczą o
tym słowa wspomnianego autora: ,My z tych 6 lat okrutnego doświadczenia, męki i niedoli jakiej nie znał bodaj w tych latach żaden naród,
uczymy się wyciągać nie złorzeczenie, ale wiarę i nie upadek duszy, ale
jej podniesienie i nie ostateczne straty, ale ostateczne duchowe zyski. Tak
wiele wypróbowani od Boga, który dopuścił z wyroków nam nieznanych
do tego krwawego tańca szatana na naszych ziemiach od 6 lat, uczymy
się zbliżenia do Boga. On wie, kiedy nas podnieść i dać nam odetchnąć,
nie bez Niego, ale tylko z Nim i w Nim”27. Czuma przekonywał, że trudne doświadczenia powinny być zaczątkiem czegoś dobrego, należy wyciągać wnioski z przeszłości aby polepszyć przyszłość kraju. Przy tym
wskazywał, że nie można przeszłości odgradzać grubą kreską i niszczyć
już wypracowane wzorce, tylko trzeba systematyczną, długotrwałą pracą
wymieniać elementy złe na elementy dobre. Jak argumentował wspomniany autor ,,staraniem każdego nowego okresu winno być usuwanie
zła poprzedniej epoki, a wprowadzanie dobra, jeśli to ostatnie jest przez
nią gnębione. Jeśli na to się zgodzimy, to powiemy, że ułamek dziejowy
przez nas dziś przeżywany i tworzony, o tyle będzie krokiem naprzód a
nie cofaniem się, gdy do dobrych stron przeszłości dodamy nowe dobre
teraźniejszości i przyszłości, gdy ujemne przeszłości przetopimy na dodatnie, jako elementy kształtujące przyszłość”28. Przy tym Czuma apelował aby naród był ,,wolny od małości, wolny od podłości, wolny od leniIbidem, s. 135.
Ibidem, s. 139.
28 I. Czuma, Państwo sowieckie, ,,Prąd” 1938, nr 2, s. 84.
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stwa, wolny od nędzy obyczajowej i moralnej, wolny od tchórzostwa,
wolny od egoizmu, wolny od niesprawiedliwości we wszelkich jej przejawach (…) wolny od tyranii, wolny od ciemnoty, wolny od biedy materialnej i organizacyjnej”29. Wspomniany autor uważał, że dobro i pomyślność narodu zapewni tylko pełna i głęboka odnowa moralna. Jak wskazywał ,,Narody chcą pomyślności i rozwoju, ale sądzą, że to się osiągnie
moralną słabością, wyzuciem się z obowiązków wobec Boga i ludzi, brakiem wiary w Boga i ufności, brakiem wiary w moc swojej pracy, trudu
rozumnego i trwałego wysiłku organizacyjnego. Narody chcą wielkości,
ale sądzą, że ona pocznie się z małości moralnej, z dezercji od trudu, cierpienia i ofiar życiowych. Narody pragną urody i piękności życiowej, ale
sądzą, że ona rodzi się i koronuje w pięknie materialnym, zmysłowym i
doczesnym, a nie w pięknie duchowym, pięknie trudu społecznych obowiązków, pięknie wyrzeczeń rozumnych i celowych”30. Czuma wielokrotnie podkreślał, że naród musi być ,,moralnie wolny, to znaczy gotów
za cenę krwi i mienia, ofiar docześnie nawet ciężkich i strasznych, obronić szańce swej wolności. Wtedy trzeba dać może życie, może rany, może
majątek, może wolność słowa, druku, zgromadzeń, by rzuciwszy to
wszystko na stos ofiarny, obronić ich gwarancje, tj. wolność od zła zewnętrznej, politycznej, państwowej niewoli. Nie ma wolności szczegółowych, które by nie szły do szeregu zhierarchizowanego. Wybiera się
wtedy to, co ważniejsze, wolność ważniejszą od wolności mniej ważnej.
Kiedy i jak się wybiera, to rzecz już konkretnego splotu warunków i wymagań”31. Słowa te doskonale ukazują przekonanie Czumy, że istnieje
pewna hierarchia wartości, wolności. W sytuacji trudnej, kryzysowej możemy być zmuszeni zrzec się pewnych wolności dla zachowania wolności
wyższego stopnia. Dlatego w imię wyższej wartości, w imię dobra ojczyzny można zapłacić najwyższą cenę. Biografia Czumy wskazuje, że te
słowa nie były pustym sloganem i Czuma przez całe swoje dorosłe życie
wyrażał gotowość poświęcenia się dla ojczyzny.

I. Czuma, Wolność narodu…, op. cit., s.17.
I. Czuma, Polityka ludnościowa III Rzeszy, [w:] Księga pamiątkowa: ku czci Jego
Ekscelencji x. Biskupa Mariana Leona Fulmana. Cz. 2, Lublin 1939, s.185.
31 I. Czuma, Wolność narodu…, op. cit., s.16.
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Zakończenie
Ignacy Czuma był wybitnym tomistą, profesorem skarbowości i politykiem. Niestety jego poglądy filozoficznoprawne zostały niesłusznie zapomniane i dziś znane są jedynie wąskiemu gronu badaczy. Wspomniany autor w swoich publikacjach wielokrotnie poruszał kwestie związane miłością
do Ojczyzny, oddaniem dla niej, znaczeniem narodu, zasadami funkcjonowania państwa. Czuma nawoływał do troski o dobro wspólne wszystkich
obywateli, do postępowania według zasad dekalogu i do odnowy moralnej.
Wskazywał, że wolność i suwerenność państwa jest wartością nadrzędną,
dlatego w jej imię należy poświęcić wartości niższego rzędu, w tym takie
wolności i swobody, jak wolność druku, zgromadzeń, wypowiedzi. Uważał,
że dla ojczyzny można poświecić również wolność osobistą a nawet życie.
Należy podkreślić, że Ignacy Czuma realizował w praktyce głoszone przez
siebie zasady. Prowadził szeroką działalność społeczną – polityczną, aktywnie działał na rzecz dobra wspólnego. Miał odwagę piętnować postawy antypatriotyczne i zbrodnie stalinowskie. Swoją działalnością zyskał wdzięczność i szacunek społeczeństwa, a także władz państwowych w dwudziestoleciu międzywojennym. Postawa taka co zrozumiałe, spotkała się z wrogością ze strony hitlerowców w czasie drugiej wojny i komunistów po jej zakończeniu. W rezultacie Czuma dwukrotnie przebywał w zakładzie karnym, był nawet na liście osób do rozstrzelania. Natomiast po odbyciu kary,
utrudniano mu powrót do pracy na uczelni. Czuma mimo represji, szykan i
prześladowań głosił prawdę o Polsce i podejmował działania dla jej dobra. Z
tych względów Ignacy Czuma może być uznany za przykład patriotyzmu.
Streszczenie:
Autor analizuje koncepcję patriotyzmu w pismach Ignacego
Czumy. Stara się odtworzyć sposób, w jaki Ignacy Czuma rozumiał
miłość do ojczyzny. Celem artykułu jest ustalenie jakie działania musiał
podjąć Czuma w trosce o ojczyznę i jakie poniósł tego konsekwencje.
Niestety poglądy Ignacego Czumy nie są dziś dobrze znane. Mimo to
autor uważa, że postawa Ignacego Czumy może być dobrym wzorem dla
obecnego pokolenia.
Słowa kluczowe: patriotyzm, dobro wspólne, tomizm
Summary:
Ignacy Czuma’s concept of patriotism
The author analyzes the concept of patriotism in Ignacy Czuma’s
writings. He tries to reconstruct the way Ignacy Czuma understood love
for the homeland. The aim of the article is to determine what actions
Czuma had to take for the sake of the homeland and what consequences
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it suffered. Unfortunately Ignacy Czuma’s views are not well known
nowadays. Despite this the author believes that Ignacy Czuma’s attitude
can be a good model for the current generation
Key words: patriotism, common good, thomism
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