
Aleksandra Bałyk kl. IIb                                                                   Chorzów, dn. 27 marca 2006r.

„P a t r i o t y z m   j u t r a”

Czymże jest patriotyzm w dzisiejszych czasach? Słownik wyrazów obcych tłumaczy, że 
termin ten oznacza „miłość ojczyzny, własnego narodu, połączoną z gotowością do ofiar dla niej, 

z uznaniem praw dla innych narodów i szacunkiem dla nich”. Jednak czy w obecnych czasach, 
w erze pieniądza, taka definicja jest nadal aktualna? W dobie XXI wieku, kiedy na pierwszym 
miejscu znajdują się dobra materialne, pojęcie miłości do ojczyzny wydaje się zanikać.
W warunkach naszego państwa, przeżywającego trudności w sferze ekonomicznej, kulturalnej, 
społecznej, a także moralnej, trudnym dla wielu z nas jest zastanawiać się nad patriotyzmem  
w jego historycznym znaczeniu i żyć pojęciem szacunku dla narodowej przeszłości.
Wydaje mi się, że obecnie każdy z nas ma inne problemy niż zagadnienie patriotyzmu, gdyż 
istniejemy z dnia na dzień. Raczej nie myślimy, co będzie w przyszłości, ewentualnie planujemy, 
ale  liczymy się  z  tym,  że  jedno  niefortunne  wydarzenie  w naszym życiu  może  pomieszać  
w dążeniu do urzeczywistnienia naszych celów i może sprawić, że stracimy wszystko, do czego 
dążylmy przez całe życie, tym samym bardzo ciężko będzie nam to wszystko przywrócić. Każdy 
z nas najpierw myśli czy zda na studia, a potem co mu te studia dadzą i czy w ogóle znajdzie 
pracę, która zapewni mu godne warunki do życia, a następnie pojawia się strach przed utratą 
pracy...  Więc,  gdzie  tu  miejsce  na  patriotyzm?  Cóż  ludziom  po  głodnym  i  moherowym 
patriotyzmie? Większość młodych Polaków ma zamiar opuścić kraj, gdy tylko będą mieć taką 
możliwość, z nadzieją na lepsze jutro za granicą.  
Tylko nieliczni dbają o rozwój i kultywują tradycje kraju, sławią jego imię, tworzą kulturę i są 
przykładem dla reszty społeczeństwa.
W obecnych czasach możemy się spotkać z patriotyzmem jako pewnym stanem pozytywnego 
nastawienia  wobec  ojczyzny  powodującym,  że  niektórych  boli  wszelka  niesprawiedliwość 
społeczna  a  szczególnie,  gdy  krajem  rządzą  karierowicze,  nieudacznicy,  oszuści,  osoby 
skorumpowane  i  aferzyści,  a  takie  wartości  jak  patriotyzm,  wzajemna  pomoc,  szlachetność, 
mądrość i działanie dla dobra innych stają się archaizmami. Natomiast Polacy coraz częściej stają 
się pesymistami i nihilistami.
Patriotyzm to dziś przede wszystkim, dla większości z nas - troska o rodzinę, poprzez należyte 
wykonywanie obowiązków w miejscu pracy.

Reasumując,  „patriotyzm  jutra”  w  moim  odczuciu  będzie  sprowadzał  się  do  pracy 
większości Polaków w innym kraju i tam wychowywania swoich potomnych w duchu „Gdzie 
chleb,  tam  Ojczyzna”  oraz  „Gdzie  dobrze,  tam  Ojczyzna”.  Jednak  wielu  z  nich  czasem 
wspominać będzie słowa:
 „... ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie; 
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie; 
Kto cię stracił (...)”
Oraz tęsknić:
„Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych (...)”.

Niezależnie  od  tego  jak  młodzi  ludzie  będą  wychowywani  w  domu  i  w  szkole,  to 
patriotyzm jutra nie będzie można określać jak definicja wspomniana przeze mnie wyżej, gdyż 
aby istniał „zdrowy” patriotyzm to najpierw sytuacja w kraju musiałaby dać dogodne warunki do 
więcej niż egzystowania, co potrwa bardzo długo, więc może dopiero patriotyzm pojutrza będzie 
wyglądał jak ten z okresu Polski pod zaborami, czy też obrony Westerplatte.


