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Powrót do Ojczyzny? Patriotyzm wobec nowych czasów. Kontynuacje i poszukiwania,  
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Patriotyzm – zawsze ważny i aktualny  
temat lekcji języka polskiego i historii

Patriotism – always an important and current  
subject of the Polish language and history lessons

Streszczenie
Artykuł przedstawia wypowiedzi nauczycieli języka polskiego oraz po-

glądy ekspertów w dziedzinie edukacji polonistycznej i historycznej na 
temat kształcenia postawy patriotyzmu. Omawia też propozycje autorów 
podręczników do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie 
z perspektywy doboru tematyki oraz sposobów realizacji edukacji patrio-
tycznej i obywatelskiej.

Summary
The article presents statements of the Polish language teachers and 

experts’ views in the field of education in the Polish studies and historical 
education relating to shaping the attitude of patriotism. It also discusses 
proposals of the authors of the Polish language, history and social studies’ 
textbooks from the perspective of the selection of the subject matter and 
ways to implement patriotic and civil education.

Słowa kluczowe: patriotyzm, edukacja polonistyczna, edukacja regional-
na, podręczniki do języka polskiego, integracja języka polskiego i historii
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Wstęp
Wielki Polak Jan Paweł II, mówiąc o patriotyzmie, definiował tę postawę 

w następujący sposób: „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”1. Ujęcie to, ważne w rodzimej literaturze przedmiotu, można po-
traktować jako punkt wyjścia do dalszej refleksji nad możliwymi rozwią-
zaniami dydaktycznymi, ukierunkowanymi na rozwój człowieka w ramach 
edukacji patriotycznej.

Kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia narodowej tożsamości to – 
w opinii Zofii Agnieszki Kłakówny, znanej i cenionej autorki podręczników 
szkolnych – „sprawa szczególnie delikatna i łatwo przy nastawionych na nią 
działaniach edukacyjnych popaść w indoktrynacyjny werbalizm, który zwykle 
przynosi efekty odwrotne od zamierzonych”2. Rozwijanie uczuć patriotycznych 
wymaga od nauczyciela taktu, wrażliwości, humanistycznej kultury i wyobraź-
ni pedagogicznej. Wskazana jest tu szczególna ostrożność, by nie nadużywać 
słowa „patriotyzm”, ale rozumieć je na sposób współczesny i perspektywiczny, 
bez zbędnego patosu i pompatycznych wezwań, co – zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach – wydaje się trudne. Dlatego warto przyjrzeć się, jak zagadnienie 
edukacji patriotycznej w ujęciu interdyscyplinarnym rozpatrują autorzy pod-
ręczników do języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele 
języka polskiego, a także eksperci oraz badacze edukacji polonistycznej i hi-
storycznej. Artykuł niniejszy nie pretenduje do roli tekstu traktującego temat 
w sposób wyczerpujący, stanowi jedynie przyczynek do dyskusji nad tym waż-
nym zagadnieniem.

1   Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 29.
2   Z.A. Kłakówna, Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompe-

tencji, Kraków 2003, s. 133.
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Znaczenie patriotyzmu – na przykładzie podręcznika do 
języka polskiego

Edukacja patriotyczna i obywatelska stanowi istotne zagadnienie lekcji języka 
polskiego i historii. Można się o tym przekonać chociażby na podstawie pobieżnej 
analizy podręcznika do języka polskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych wy-
dawnictwa Operon, gdzie osobny rozdział poświęcono patriotyzmowi3. Zgroma-
dzone w nim teksty literackie i ikoniczne ukazują w ujęciu chronologicznym różne 
odmiany patriotyzmu, począwszy od Hymnu do miłości ojczyzny Ignacego Kra-
sickiego, który definiuje tę postawę, poprzez Redutę Ordona Adama Mickiewicza, 
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego, w których gotowość 
do walki o ojczyznę i bohaterska śmierć w jej obronie stają się najwyższym 
dobrem. Autorzy analizowanego przeze mnie podręcznika podkreślają także histo-
ryczne znaczenie Roty Marii Konopnickiej, gdyż odzwierciedla ona wierność tra-
dycji, kulturze i historii polskiej, a także uczy niezłomności w warunkach niewoli.

Uczniowie, korzystający z podręczników wydawnictwa Operon, dowiadują 
się, czym jest ojczyzna i naród, a także jakie czynniki decydują o jego istnie-
niu, czytając fragmenty Inwokacji z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz 
wiersze Cypriana Kamila Norwida Moja piosnka II i Marii Konopnickiej Pieśń 
o domu. Wyżej wymienione teksty zachęcają także do refleksji nad pięknem oj-
czystego krajobrazu oraz znaczeniem narodowej historii i tradycji4. Rozważania 
o ojczyźnie dotyczą bowiem także stosunku do rodzimej przyrody, co widzimy 
na przykładzie postawy patriotyzmu i kosmopolityzmu w zamieszczonym frag-
mencie Pana Tadeusza. Uczniowie, zainspirowani lekturą poematu, są zachę-
ceni, aby wskazać ciekawe i wyjątkowe miejsca w Polsce, którymi mogłaby się 
zachwycić np. osoba mieszkająca za granicą5. Przykładów podobnego postrze-

3   B. Klimczak, E. Tomińska, T. Zawisza-Chlebowska, Język polski. Podręcznik dla gimnazjum. 
Klasa 2, Gdynia 2012, rozdz. 4: Patriotyzm, s. 105–136.

4   Wszystkie przykłady pochodzą z podręcznika B. Klimczak, E. Tomińskiej, T. Zawiszy-Chle-
bowskiej, Język polski. Podręcznik dla gimnazjum. Klasa 2…., dz. cyt. Przywołane teksty 
znajdują się w rozdziale pierwszym zatytułowanym Dom.

5   Z analizy materiałów zawartych w zeszycie ćwiczeń wynika, że postawę tę uczniowie po-
winni rozumieć m.in. jako znajomość polskiej historii, poprawne mówienie po polsku czy 
też zachęcenie młodych Polaków przebywających za granicą do powrotu do ojczyzny. Zob.  
E. Brózdowska, Język polski. Zeszyt ćwiczeń dla ucznia gimnazjum. Klasa 2…, dz. cyt., 
Gdynia 2014, s. 50–51.
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gania problematyki patriotycznej dostarczają także inne podręczniki do języka 
polskiego funkcjonujące na rynku wydawniczym.

Integracja treści patriotycznych w odniesieniu do języka 
polskiego i podręczników do historii

Dzieje narodu polskiego obfitują w różnorodne wydarzenia historyczne, 
a znajomość historii, uznawanej powszechnie za nauczycielkę życia, stanowi 
ważny element edukacji patriotycznej. Świadomość historyczna jako istotny fun-
dament tożsamości narodowej jest kształtowana nie tylko przez dom rodzinny, 
ale i szkołę. Dzięki treściom historycznym obecnym na lekcjach języka polskie-
go uczniowie mają możliwość zrozumienia, a także zachowywania i rozwijania 
dziedzictwa, z którego wyrastamy jako naród. Od nauczycieli w znacznym stop-
niu zależy, czy młode pokolenie będzie zainteresowane historią swoich przod-
ków i zmotywowane potrzebą jej odkrywania, by w przyszłości czuć się odpo-
wiedzialnym za los Polski. Na lekcjach języka polskiego i historii problematyka 
patriotyzmu pojawia się w odniesieniu do wydarzeń historycznych. Poznawanie 
chlubnych faktów z dziejów Polski, takich jak np. Konstytucja 3 maja, służy edu-
kacji patriotycznej i obywatelskiej. W podręczniku do historii dla klasy drugiej 
podkreśla się, iż pomysłodawcy tego przedsięwzięcia zasłużyli na „wdzięczność 
współczesnych i przyszłych pokoleń”6.

Twórcy podręczników do nauczania języka polskiego i historii często 
wspominają o utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej, która odegrała zna-
czącą rolę w dziejach narodu polskiego. Przeprowadziła reformę szkolnic-
twa, kształciła przyszłych dobrych obywateli, znających prawa narodowe 
i społeczne, obrońców ojczyzny7. Autor jednego z kompendiów dla klasy 
drugiej przywołuje znane słowa kanclerza Andrzeja Zamoyskiego, wypowie-
dziane w 1764 r., które mogą inspirować uczniów do refleksji nad współ-

6   J. Chachaj, J. Drob, L. Wojciechowski, Historia klasa II. Podręcznik dla gimnazjum, War-
szawa 2014, s. 163.

7   Por. tamże, s. 153–154; J. Ustrzycki, Historia 2. Podręcznik dla gimnazjum, Gdynia 2010,  
s. 204; D. Karkut, „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – współcze-
sne cele edukacji historycznej i obywatelskiej na tle tradycji KEN. Przegląd stanowisk, w: 
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at Didacticam Litterarum Polona-
rum et Linguae Polonae Pertinentia” 2014, nr 5, s. 51–65.
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czesnym patriotyzmem: „Nie dość (…) ustanowić rządy, ustanowić prawa, 
trzeba jeszcze uformować ludzi, żeby umieli kochać i bronić Ojczyznę, prawa 
stanowić i być posłusznymi”8.

W klasie drugiej gimnazjum uczniowie na lekcjach historii analizują fragment 
Roczników Jana Długosza, w których autor wyjaśnia, z jakich powodów podjął 
się spisania dziejów Polski. Autorzy podręcznika zachęcają, aby uczniowie za-
stanowili się, w czym wyraża się patriotyzm Długosza9. Odwołują się także do 
edukacji obywatelskiej rozumianej m.in. jako znajomość praw społecznych, któ-
re odnoszą się do rządzących krajem. W podręczniku do historii zamieszczono 
fragment ponadczasowej Pieśni XIV Jana Kochanowskiego:

„Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie,

A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie,

Wy, mówię, którym ludzi paść poruczono

I zwierzchność nad stadem Bożym zwierzono:

Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemu,

Żeście miejsce zasiedli Boże na tej ziemi,

Z którego macie nie tak swe własne rzeczy

Jako wszystek ludzki mieć rodzaj na pieczy”.

W założeniu autorów podręcznika ma on skłaniać do refleksji nad władzą, 
prowokować do rozważań nad osobami, które współcześnie sprawują rządy 
w państwie10. Z kolei lektura dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego O popra-
wie Rzeczpospolitej na temat konieczności poszanowania dobrych obyczajów 
uświadamia, że słowa oświeceniowego pisarza nie straciły swej aktualności: „Bo 
te obyczaje, która ukształciła pewna skłonność serca, bardziej nas utrzymują 
w obowiązku niż wielkie nagrody czy najcięższe kary”11. Tym samym zostaje 
otwarta dla uczniów przestrzeń do porównań – zderzania przeszłości z teraźniej-
szością, waloryzowania postaw ludzkich.

Warto jeszcze odnotować obecność odwołań do edukacji regionalnej, która 
stanowi ważny element postawy patriotycznej. W podręczniku autorstwa Janusza 

8   J. Ustrzycki, Historia 2…, dz. cyt., s. 202.
9   J. Chachaj, J. Drob, L. Wojciechowski, Historia klasa II…, dz. cyt., s. 17.
10  Tamże, s. 49.
11  Tamże, s. 52.
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Ustrzyckiego, przy okazji rozważań o architekturze okresu renesansu i baroku, 
uczniowie są zachęcani do sporządzenia notatki na temat budowli znajdujących 
się najbliżej ich własnego miejsca zamieszkania bądź mapki województwa i nanie-
sienia na niej znanych im zabytków architektury12. Powiązanie nauki z treściami 
regionalnymi to także istotny składnik edukacji patriotycznej w szkole.

Patriotyzm w podręczniku do wiedzy o społeczeństwie
Pojęcie patriotyzmu pojawia się także na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. 

Autorzy podręcznika Bliżej świata definiują je jako „postawę szacunku i miłości 
wobec ojczyzny, gotowość rzetelnego wypełniania obowiązków, które nakłada 
na każdego obywatela konstytucja”13. Wymieniają też obowiązki wynikające z tej 
postawy: obrona kraju, poszanowanie tradycji, języka i kultury narodowej, troska 
o ochronę środowiska naturalnego, płacenie podatków, przestrzeganie prawa.

Okazją do ciekawego połączenia lekcji wiedzy o społeczeństwie z treściami 
lekcji języka polskiego jest wzmianka o działalności patriotycznej polskich pi-
sarzy XIX wieku: Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, 
wspierających polski naród pozbawiony własnej państwowości po utracie nie-
podległości14.

Ważnym wymiarem patriotyzmu dzisiaj są prawa i obowiązki obywatelskie 
akcentowane w szkolnych książkach do wiedzy o społeczeństwie. W gimnazjum 
kładzie się nacisk na to, by młodym ludziom tłumaczyć, co to znaczy być dobrym 
obywatelem. Służy temu kategoria cnót obywatelskich, o których mówił ksiądz 
Piotr Skarga w Kazaniach sejmowych. Według autorów podręcznika wzorem 
obywatela jest „człowiek świadomy swych praw i obowiązków, patriota, nie szu-
kający jedynie własnego interesu, zdolny do poświęcenia dla dobra wspólnoty, 
gotowy odważnie bronić kraju w razie zagrożenia jego bezpieczeństwa, uczciwie 

12  J. Ustrzycki, Historia 2…, dz. cyt., s. 22, 93, 144.
13  M. Wesołowska-Starnawska, A. Pilipiuk, W. Starnawski, Bliżej świata. Wiedza o społeczeń-

stwie. Podręcznik dla gimnazjum, Warszawa 2009, s. 55. Mówiąc o patriotyzmie, trzeba 
wskazać różne postawy narodowe, które są jego przeciwieństwem. Nacjonalizm, szowinizm, 
rasizm czy ksenofobia w skrajnym wydaniu mogą doprowadzić do zbrodni, czego przykła-
dem jest Holokaust. Czasem relacje między narodami są utrudnione przez stereotypy, znie-
kształcające obraz grup społecznych bądź nacji. Por. M. Wesołowska-Starnawska, A. Pilipiuk, 
W. Starnawski, Bliżej świata…, s. 57–58.

14  Tamże, s. 56.
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płacący podatki, otwarty i tolerancyjny, ale jednocześnie krytyczny wobec zła i pa-
tologii społecznych, umiejący sprzeciwić się władzy, która podejmuje bezprawne 
działania”15. Uczniowie poznają prawa i obowiązki obywatelskie, aby zrozumieć, 
że każdy może przyczynić się do budowania dobra wspólnego16.

Nauczyciele języka polskiego wobec edukacji patriotycznej
Na podstawie badań przeprowadzonych wśród nauczycieli języka polskiego 

szkół ponadgimnazjalnych17 można się przekonać, że na lekcjach języka polskie-
go treści patriotyczne i obywatelskie realizowane są głównie w oparciu o lekturę 
tekstów literackich poświęconych problematyce ojczyzny, ziemi ojczystej, domu ro-
dzinnego. Najczęściej nauczyciele rozmawiają z uczniami na temat postawy patrio-
tycznej podczas omawiania utworów literackich, szczególnie z epoki romantyzmu: 
Pan Tadeusz, Dziady Adama Mickiewicza, W pamiętniku Zofii Bobrówny, Kor-
dian Juliusza Słowackiego, Moja piosnka II Cypriana Kamila Norwida i pozytywi-
zmu – twórczości Henryka Sienkiewicza (Krzyżacy, Trylogia) i Elizy Orzeszkowej. 
Odwołują się także do literatury wojennej (poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
Tadeusza Różewicza i proza Aleksandra Kamińskiego – Kamienie na szaniec).

Podczas analizy wątków patriotycznych proponowanych lektur nauczyciele 
zwracają uwagę na dostarczane przez literaturę wzory postępowania. Interesują-
ce jest – zdaniem ankietowanych polonistów – porównanie postaw i zachowań 
bohaterów literackich z postawami prezentowanymi współcześnie zarówno 
przez młodzież, jak i przez osoby znane z życia publicznego.

Poloniści odwołują się także do wybitnych postaci z historii, bowiem wiedza 
o nich nie tylko kształtuje tożsamość narodową (tak uważa 90% badanych), ale 

15  Tamże, s. 114.
16  Tamże, s. 113–120.
17  Podczas badań o charakterze sondażowym przeprowadzonych przeze mnie w pierwszej po-

łowie 2010 roku, zgromadziłam opinie 50 nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimna-
zjalnych z Sandomierza i Rzeszowa oraz innych miast Podkarpacia. Przedmiotem diagnozy 
były związki historii i języka polskiego. W opracowanym kwestionariuszu ankiety respon-
denci wypowiadali się na temat celów i sposobów wprowadzania kontekstów historycznych 
i wiedzy z historii, współpracy z nauczycielami historii oraz trudności z tym związanych. 
Ponadto oceniali świadomość historyczną młodzieży, znajomość postaci historycznych i ich 
rolę w kształtowaniu postaw uczniów. Poloniści dzielili się też swoimi refleksjami związanymi 
z obecnością tematyki patriotycznej na lekcjach języka polskiego (materiał przygotowywany 
do druku).
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też mogą one być wzorem i autorytetem dla młodzieży (w ocenie 80% badanych), 
„jeśli – twierdzi jeden z respondentów – są te postaci prezentowane nie pomniko-
wo, ale jako «żywi», działający, przeżywający dylematy ludzie”. Uczniowie poznają 
wielkich Polaków i związane z nimi ważne wydarzenia historyczne. Przypominają 
sobie z dawnej i współczesnej historii Polski sylwetki patriotów gotowych oddać 
życie dla ojczyzny, takich jak np. Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, człon-
kowie Armii Krajowej, m.in. prześladowany przez władze komunistyczne generał 
Emil Fieldorf, ps. „Nil”. Spośród młodych patriotów jako wzór dla młodzieży czę-
sto ukazywani są harcerze z Szarych Szeregów, bohaterowie Kamieni na szaniec.

Aby przybliżyć młodym ludziom tę trudną i złożoną problematykę, nauczy-
ciele sięgają po różne – tradycyjne i nowoczesne – metody nauczania. Na lek-
cjach języka polskiego stosują referaty, prezentacje multimedialne, metodę pro-
jektów, dyskusje, pogadanki, projekcje filmów, pokaz zdjęć, albumów, a nawet 
techniki dramowe. Recytacja ważnych w historii Polaków wierszy, takich jak np. 
Bogurodzica czy Rota – w przekonaniu polonistów – uczy rozumienia znaków 
i symboli narodowych w polskiej kulturze i historii. Podkreślenie wspólnoty 
i tożsamości narodowej jest również sposobem budowania więzi emocjonalnej 
młodzieży z krajem, niezbędnej w kształtowaniu postawy patriotyzmu. Na ta-
kich lekcjach nadarza się sposobność, by uczniom jako Polakom i Europejczy-
kom zadać pytanie o to, jaki jest ich stosunek do tradycji i kultury polskiej18. 
Ważne, aby uświadomili sobie: „Co różni Polaków od innych Europejczyków? 
Co jest naszym «znakiem szczególnym» wynikającym z naszego dziedzictwa kul-
turowego? Co może stanowić powód do dumy?”19.

Wymiary współczesnego patriotyzmu
Nauczyciele deklarują, że rozmawiając na temat patriotyzmu, często odwołu-

ją się do współczesności. Cennym zabiegiem dydaktycznym jest w opinii polo-

18  Podobne pytania pojawiają się w podręcznikach do gimnazjum: „Jesteś młodą Polką/młodym 
Polakiem. Co z naszego dziedzictwa duchowego jest dla ciebie szczególnie ważne? Dlacze-
go?”; „Jakie wartości składające się na kulturę i dziedzictwo naszego narodu należy, twoim 
zdaniem, ocalić od zapomnienia? Napisz do następnych pokoleń Polaków list otwarty, w któ-
rym spróbujesz przekazać im treści tej spuścizny uznane przez ciebie za szczególnie ważne”.  
B. Klimczak, E. Tomińska, T. Zawisza-Chlebowska, Język polski. Podręcznik dla gimna-
zjum. Klasa 2…, dz. cyt., s. 136.

19  Tamże, s. 136.
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nistów inspirowanie uczniów do dyskusji, podczas której młodzi mogą wykazać 
się rozumieniem pojęcia patriotyzm, nazywając wartości, jakie współcześnie 
powinny z niego wynikać. Ankietowani przyznawali, że uczniowie z pewnością 
łatwiej zrozumieją, w czym się przejawia np. patriotyzm gospodarczy (kupowa-
nie polskich produktów), poszanowanie dobra społecznego (np. niedewastowa-
nie sprzętu szkolnego), postawa obywatelska, a przede wszystkim patriotyzm 
lokalny niż jego heroiczna i ofiarna postać.

Patriotyzm lokalny wiąże się z pojęciem „małej ojczyzny”, z którą – jako 
miejscem naszego urodzenia i zamieszkania – jesteśmy szczególnie związani20. 
Poloniści podkreślają, że podejmują działania na rzecz środowiska lokalnego 
poprzez zachęcanie uczniów do udziału w jego życiu społeczno-kulturalnym, 
gospodarczym i politycznym. Także na lekcjach wychowawczych rozmawiają 
o tym, jak np. troszczyć się o „małą ojczyznę”, jej środowisko naturalne, a przede 
wszystkim własną postawą starają się zaszczepić swoim wychowankom dumę 
i radość z przynależności do lokalnej społeczności, uczestnicząc wspólnie z mło-
dzieżą w wydarzeniach związanych z miejscem, w którym mieszkają i sławnymi 
postaciami z regionu21.

Można zatem mówić o różnych wymiarach współczesnego patriotyzmu. Dla-
tego kluczowym zagadnieniem wydaje się problem: jak można zamanifestować 
patriotyzm dzisiaj?22. Jednym ze sposobów wyrażania postawy patriotycznej jest 
udział w uroczystościach państwowych z okazji ważnych rocznic, np. odzyska-
nia niepodległości i prezentowanie polskich symboli narodowych. Aprobują go 
zasadniczo także przebadani nauczyciele. Ponad 50% ankietowanych uważa, że 
święta narodowe i rocznice państwowe to dogodne okoliczności do poruszania 

20  Zob. Mała ojczyzna. Kultura-Edukacja- Rozwój lokalny, W. Theiss (red.), Warszawa 2001.
21  Nauczyciele LO w Kolbuszowej organizują różnorodne działania związane z osobą patrona 

szkoły Janka Bytnara – syna Ziemi Kolbuszowskiej. Są to m.in. akademie z okazji rocznicy 
śmierci „Rudego” – każdego roku w liceum odbywa się szkolny apel; w klasach przygotowy-
wane są okolicznościowe gazetki; młodzież tej szkoły bierze udział w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy Regionalnej (w 2011 r. konkurs poświęcony był J. Bytnarowi z okazji 90. rocznicy 
urodzin Patrona). Także z okazji 90. rocznicy urodzin Patrona LO w Miejskim Domu Kultury 
w Kolbuszowej zaprezentowany został montaż słowno-muzyczny „Janek Bytnar naszym wzo-
rem”, a na Rynku kolbuszowskim miała miejsce przygotowana przez uczniów LO prezentacja 
multimedialna „Janek Bytnar Rudy naszym bohaterem”. W 100-lecie szkoły (w 2012 r.) przed 
budynkiem LO w Kolbuszowej odsłonięto popiersie J. Bytnara.

22  M. Wesołowska-Starnawska, A. Pilipiuk, W. Starnawski, Bliżej świata…., dz. cyt., s. 56.
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problematyki patriotyzmu. Pamięć o wielkich wydarzeniach jest równie waż-
na jak zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi: godłem, flagą, hymnem 
i okazywanie im szacunku. Ich historia i znaczenie uświadomi nowoczesnym 
patriotom, kim są i z czego mogą być dumni23.

Patriotyzm w dyskursie edukacyjnym
Patriotyzm we współczesnym dyskursie edukacyjnym jest przedmiotem za-

interesowania wielu badaczy. Leszek Jazownik zwraca uwagę na dewaluację 
wychowania patriotycznego i zastanawia się nad celowością jego realizacji 
w ponowoczesnej rzeczywistości. Zauważa, że: „Patriotyzm nie jest dziś w cenie. 
Kraj mamy wolny, nie potrzeba nam więc ani Winkelriedów, ani Wallenrodów. 
Patriotyczne hasła i gesty uległy dewaluacji. Obnoszenie się z nimi postrzegane 
jest jako wyraz taniego sentymentalizmu, albo – przeciwnie – jako świadectwo 
cynizmu i wyrachowania, dyktującego wykorzystywanie idei narodowych do 
jakichś doraźnych celów politycznych. Siłą rzeczy również wychowanie patrio-
tyczne – zwłaszcza w obliczu jego kompromitacji w okresie PRL-u spowodo-
wanej deklaratywizmem i fasadowością – jawić się może jako przedsięwzięcie 
tyleż tandetne myślowo, co populistyczne. Po wtóre (obiekcja druga), czy jest 
sens eksponować wychowanie patriotyczne, skoro w wyniku włączania się do 
Europejskiej Wspólnoty oraz w wyniku procesów globalizacji kwestia tożsamo-
ści narodowej traci na znaczeniu, a niekiedy jej eksponowanie staje się wręcz 
balastem, utrudniającym wznoszenie na wyższy poziom porozumienia zawiązu-
jącego się między ludźmi pochodzącymi z różnych części ziemskiego globu”24. 
Zasygnalizowane przez badacza kontrowersje każą ciągle pytać o sens i kształt 
polskiego patriotyzmu, o jego funkcjonalność w kulturowej współczesności.

Postrzeganie patriotyzmu i naszej przeszłości w sposób martyrologiczny, 
wiktoryjny i niepodległościowy ciągle jeszcze wiąże się ze stereotypem25. Nie 

23  Tamże, s. 60–62.
24  L. Jazownik, Godziny polskiego jako szkoła polskości, w: Kultura – Język – Edukacja: dia-

logi współczesności z tradycją, B. Gromadzka, D. Mrozek, J. Kaniewski (red.), Poznań 2008, 
s. 321.

25  H. Wójcik-Łagan, Różne oblicza patriotyzmu, w: Historia – pamięć – tożsamość: postaci 
upamiętnione przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy, M. Kujawska,  
B. Jewsiewicki (red.), Poznań 2006.
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jest on współcześnie kojarzony z postawą prospołeczną, co podkreślają zarówno 
dydaktycy języka polskiego, jak i historii. W ich wypowiedziach często pojawia 
się refleksja, że zamiast wpajać młodzieży miłość do Polski, budzić pragnienia 
heroicznego czynu, czasami nawet gotowość do niesienia ofiar, warto uczyć, jak 
żyć godnie, jak realizować swoje plany i marzenia, jak zmieniać swoje życie i naj-
bliższe otoczenie, jak być pożytecznym dla swojego miasta i kraju w „normal-
nych” czasach26. Hanna Wójcik-Łagan podkreśla, że: „Nastał czas patriotyzmu 
rozsądnego i rozumnego, potrzebne są postawy nie walki o wolność z czasów 
powstań niepodległościowych (…), czy domagania się wolności raczej osobistej 
z czasów Solidarności, ale budowanie narodowego solidaryzmu w czasach po-
koju i państwa, w którym przestrzega się prawa”27. Z kolei Maria Jędrychowska 
proponuje, by w dzisiejszym świecie „Ukształtować postawy otwarcia i dialogu, 
życzliwości wzajemnej, szacunku do podejmowanej pracy, zadowolenia z do-
brze wykorzystanego czasu i wysiłku, który wzbogaca”28. Powyżej przywołane 
poglądy sugerują wyraźną odmianę w tradycyjnym myśleniu o patriotyzmie 
spod znaku romantycznej ofiary, nakazują ostrożność w operowaniu stereoty-
pem, wreszcie są egzemplifikacją bogactwa semantycznego analizowanego po-
jęcia. Nie ma bowiem jednego – danego raz na zawsze – modelu patriotyzmu. 
Ważne jest, aby młody człowiek wiedział, że patriotyzm to wartość historycznie 
zmienna, że nie oznacza wyłącznie gestów, np. bohaterskich. Hanna Wójcik-Ła-
gan zauważa, że charakter współczesnych przemian cywilizacyjnych wymusza 
modernizację w rozumieniu patriotyzmu29.

„Dobrze rozumiany patriotyzm – przekonuje Jadwiga Puzynina – wiąże się 
ściśle z kulturą wewnętrzną i etosem społecznym. Bez nich – łatwo przeradza 

26  Te wypowiedzi korespondują z opiniami ekspertów w dziedzinie edukacji. Jan Potworowski 
w rozmowie z Wiesławą Wantuch zadaje pytanie: „Czy naprawdę poloniści muszą przygoto-
wywać następne pokolenia na Sybir, Oświęcim i powstanie warszawskie?”, w: „Polonistyka” 
2004, nr 6, s. 48. Zob. także: B. Myrdzik, O kształtowaniu tożsamości narodowej w procesie 
edukacji polonistycznej. Refleksje i kontrowersje, w: W trosce o dobrą edukację. Prace dedy-
kowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej, A. Janus-Sitarz 
(red.), Kraków 2009; J. Maternicki, Edukacja historyczna młodzieży. Problemy i kontrower-
sje u progu XXI wieku, Toruń 1998, s. 35.

27  H. Wójcik-Łagan, Różne oblicza patriotyzmu…, dz. cyt., s. 77.
28  M. Jędrychowska, Najpierw człowiek. Szkolna edukacja kulturowo-literacka a problem 

kształcenia dydaktycznego polonistów. Refleksja teleologiczna, Kraków 1998, s. 80.
29  H. Wójcik-Łagan, Różne oblicza patriotyzmu…, dz. cyt., s. 78.
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się w powierzchowny kult obyczaju lub w niebezpieczny nacjonalizm i szo-
winizm”30. Z kolei Iwona Morawska zwraca uwagę na uniwersalne, wspólne 
wszystkim ludziom walory aksjologiczne etosu patriotyzmu. Będzie on wówczas 
uznawany za wartość osobową (wyrażającą naturalne potrzeby i dążenia życio-
we jednostki, np. potrzebę więzi z najbliższymi, tj. rodziną, wspólnotą lokalną, 
bycie aktywnym i twórczym), społeczno-obywatelską (służącą dobru indywidu-
alnemu i społecznemu), ogólnoludzką (humanistyczną, związaną z moralnością), 
autonomiczną (inspirującą do świadomych działań w imię kierowania się zasa-
dami odpowiedzialności, tolerancji, poszanowania odrębności) i wychowawczą 
(będącą wynikiem oddziaływań pedagogicznych, np. poczucie więzi z „małą” 
i „wielką ojczyzną”)31.

W propagowaniu i kształtowaniu postaw odnoszących się do wychowa-
nia patriotycznego znacząca rola przypada nauczycielom. Na lekcjach języka 
polskiego i historii ściśle związanej z wiedzą o społeczeństwie wprowadzają 
oni uczniów w świat wartości humanistycznych oraz uczą szacunku do dzie-
dzictwa narodowego, przysposabiając ich tym samym do dorosłości i pełnie-
nia roli dobrego Polaka i obywatela. Podzielam zdanie Barbary Myrdzik, że 
nauczyciel powinien „dążyć do opracowania «własnego» projektu edukacji 
patriotycznej (co oznacza – ciągle na nowo opracowywanego), dostosowa-
nego do różnych «zmiennych», w tym: wieku uczniów, etapu ich rozwoju 
intelektualnego, środowiska kulturowego, projektu pozwalającego kształto-
wać tożsamość narodową tych uczniów bez nacjonalistycznych fobii, a także 
w przekonaniu o wielkiej wartości kultury narodowej i dokonań swojego 
narodu”32.

Patriotyzm jest nierozerwalną częścią naszej tożsamości i wiąże się z war-
tościami wpisanymi w historię naszego kraju. Różnorodność metod edukacji 
patriotycznej realizowanych na wszystkich przedmiotach nauczania pozwala, 

30  J. Puzynina, Elementy aksjologiczne w nauczaniu i promocji języka polskiego, w: Promocja 
języka i kultury polskiej w świecie, J. Mazur (red.), Lublin 1998, s. 22.

31  I. Morawska, Edukacja polonistyczna wobec pytań o ideał wychowania patriotycznego 
w jednoczącej się Europie, w: Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych 
Europy dawniej i dziś, W. Sawrycki, E. Kruszyńska, M. Wróblewski (red.), Toruń 2009,  
s. 68–69.

32  B. Myrdzik, O kształtowaniu tożsamości narodowej w procesie edukacji polonistycznej. 
Refleksje i kontrowersje …, dz. cyt., s. 361.
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poprzez analizę podręczników oraz wypowiedzi nauczycieli i badaczy, na wy-
odrębnienie wspólnych celów i założeń wychowania patriotycznego. Przede 
wszystkim warto zachęcać młodych do ciągłego stawiania pytań i poszuki-
wania odpowiedzi w różnych tekstach kultury, zarówno w źródłach pisanych, 
ustnych, jak i ikonograficznych. W ten sposób rozwijamy dociekliwość po-
znawczą i krytycyzm u uczniów, inspirując ich do formułowania własnych 
opinii, uzasadniania, przyjmowania postawy dialogu, tolerancji, otwartości 
i zrozumienia. Interdyscyplinarne ujęcie nauczania i wychowania jest szansą 
na realizację zadań patriotyczno-tożsamościowych. Istnieją także różne formy 
wyrażania postawy patriotycznej, nie tylko na lekcjach, ale przede wszystkim 
w życiu pozaszkolnym i poszkolnym. Nowoczesny patriotyzm na miarę dzisiej-
szych czasów to docenianie niepodległości i suwerenności ojczyzny, szacunek 
dla polskiej historii, tradycji, kultury, symboli narodowych a także solidne wy-
pełnianie obowiązków obywatelskich – służba dla kraju – odpowiedzialność 
za „małą” i „dużą” Ojczyznę.
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