
Mój ideał współczesnego patrioty 

Patriota. To słowo poznajemy już we wczesnym dzieciństwie i 
towarzyszy nam niemal przez całe życie. O patriotyzmie mówią rodzice 
dzieciom, słyszy się o nim w szkole nie tylko na lekcjach historii, pobrzmiewa 
często w mediach i choć prawie zawsze mamy je z tyłu głowy, rzadko kto 
zastanawia się, co ten termin tak naprawdę oznacza. Kogo opisuje? A przede 
wszystkim czy współcześnie ma jakieś znaczenie? Czy to po prostu zwykły, 
językowy staroć, archaizm? Słowo, które zatraciło znaczenie w biegu nowych, 
lepszych i dokładniej opisujących świat? 

Słownikowa definicja również niewiele wyjaśnia. W dzisiejszych 
czasach, w których każda minuta często bywa na wagę złota, mało kto 
oddaje się głębszym przemyśleniom. Refleksyjne podejście do życia odeszło 
do lamusa. Mimo to zatrzymam się przez chwilę i dokonam analizy słowa: 
patriota.  

W dzieciństwie, kiedy ktoś wypowiadał wyrazy: patriota, patriotyzm, 
brzmiały one dla mnie obco, wyniośle i nienaturalnie. Wypowiadane 
najczęściej przez ważne osobistości, podczas uroczystości narodowych nie 
przyciągały zbytnio mojej uwagi.  

Kolejne spotkanie z „patriotą” nastąpiło na lekcji historii. Wtedy to, 
zaciekawiona, zastanawiałam się nad znaczeniem tego pojęcia. Gdy 
poznałam pierwszą jego definicję, w mojej głowie zrodziło się milion pytań. 
Nie na wszystkie potrafiłam odpowiedzieć, a że lubię wiedzieć i rozumieć, 
postanowiłam zgłębić ten temat. 

Czy patrioci są potrzebni?  

Pytanie z pozoru łatwe. Ale czy odpowiedź rzeczywiście jest tak oczywista jak 
myślimy? Czy wynika ze zwykłej powinności, przekonania, że powinna 

brzmieć: tak? Uważam, że każdy z nas, choćby przez chwilę, powinien 
zastanowić się, czy patrioci i patriotyzm to jeszcze aktualne wartości dla 
pojedynczego człowieka. Wielu moich znajomych odpowiedziałoby przecząco. 
Patriota nie jest potrzebny jednostce, zwykłemu, zabieganemu człowiekowi, 
dla którego ojczyzna jest czymś mniejszej wagi, czymś, co po prostu istnieje, 
istniało i istnieć będzie. Patriota jest potrzebny społeczeństwu. Nadaje mu 
należytą wartość. Patriota to ktoś, kto kocha ojczyznę za nas. Wypełnia nasz 
obowiązek.  

W obliczu tych rozmyślań nasunęło mi się drugie pytanie, właściwie temat do 
rozważań. Czy patrioci są lub mogą być autorytetami? Czy powinniśmy brać z 
nich przykład? 

Myślę, że zdecydowanie tak. Każdy z nas, gdy zostaje poproszony o 
wskazanie chociaż jednego autorytetu, najczęściej podaje przykład patrioty. 
Ile razy myśląc o autorytecie, w umyśle pojawił się zarys słynnych, 
kochających ojczyznę ludzi, takich jak Jan Paweł II czy Józef Piłsudski? 



Wynika to z prostej sprawy. Cechy, którymi powinien wyróżniać się autorytet, 
charakteryzują także patriotę. O jakich cechach myślę? Jestem pewna, iż 
każdy kochający ojczyznę człowiek powinien dbać o jej dobro. Kiedyś patrioci 
walczyli o swój ojczysty kraj i to właśnie tym zdobywali laury, i uznanie 
rodaków. A teraz? Jak rozpoznać patriotów? To chyba nie jest takie proste jak 
dawniej?  

Jaki powinien być współczesny patriota? 

Wbrew pozorom i nieco w opozycji do tego, co się ogólnie myśli, twierdzę, iż 
pojęcie patrioty, to określenie nieuzależnione od czasu. Każdy człowiek, może 
zostać patriotą, jeśli tylko ma emocjonalny związek ze swoim krajem. Nie 
trzeba być bohaterem, walczyć na wojnach i przelewać własnej krwi w 
zamian za dobro ojczyzny. Wystarczy ją szanować.  

Współczesny patriota nie może lekceważyć symboli narodowych, powinien 
zachowywać powagę w obliczu hymnu narodowego oraz innych 
patriotycznych pieśni. Człowiek kochający ojczyznę ma poczucie 
przynależności do narodu, kultywuje tradycję i pamięta o chwalebnych 
czynach swoich przodków. Chce dla ojczyzny jak najlepiej, a także bierze 
udział w różnego rodzaju uroczystościach narodowych. A co najważniejsze, 
nie wstydzi się bycia Polakiem i jest z tego faktu dumny. 

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie istotne jest także zachowanie 
Polaków poza granicami kraju. Często właśnie w ten sposób możemy 
rozpoznać patriotów. Politycy stający w obronie interesów Polski na forum 
międzynarodowym nierzadko odznaczają się prawdziwą miłością do 
ojczyzny.  

Równie ważna dla patriotyzmu jest Polonia mieszkająca poza granicami 
naszego kraju. Również oni mogą kochać i kochają ojczyznę. Ważne, aby 
przebywając na obczyźnie, nadal pamiętali o swoim kraju, np: dbali o polskie 

tradycje, uczestniczyli w wyborach, orientowali się w sytuacji politycznej i 
potrzebach swojego państwa. 

A co ja czynię, by każdego dnia stawać się patriotką? Myślę, że na dzień 
dzisiejszy najważniejszym moim zadaniem jest zdobywanie wiedzy: nauka 
historii Polski, poznawanie kultury i literatury polskiej, bogacenie swojego 
słownictwa i gromadzenie umiejętności, które w przyszłości wykorzystam 
pracując dla mojego kraju. Myślę o Polsce z czułością, bo tutaj się urodziłam i 
tu jest mój dom. Myślę w języku polskim i zachowuję mentalność Polaka. Nie 
szukam, na dzień dzisiejszy, miejsca na świecie, do którego mogłabym się 
przeprowadzić w celu polepszenia swoich warunków życia, bo tu, gdzie teraz 
żyję, czuję się bezpiecznie i jestem szczęśliwa.  

Podsumowując, uważam, że patrioci, to nie przeżytek. Nadal jesteśmy 
otoczeni ludźmi, dla których ojczyzna jest jedną z najcenniejszych wartości i 
którzy są gotowi bronić jej dobra zarówno w kraju jak i za granicą. Każdy z 



nas może zostać patriotą! I ja, mimo swoich piętnastu lat i jeszcze niewielu 
doświadczeń czy zasług dla kraju, siebie też uważam za patriotkę. 
 


