
                            Współczesny patriotyzm 

 

 Pewnego razu, słonecznego, choć wcale nieciepłego dnia, ok. godziny 16:46 przy ulicy Malinowej z nieba 

spadł grom. Był dość nietypowy, a mianowicie biało - czerwony Alek zauważywszy to jak najszybciej udał 

się na miejsce zdarzenia. Po chwili ujrzał drobnej postury chłopca. Okazało się, że był to Marcin Borowicz, 

bohater książki „Syzyfowe prace”. Dawidowski podał mu dłoń, a następnie pomógł wstać. Chłopcy 

wesoło się przywitali. Po chwili Aleksy rzekł: 

 - Co tu robisz Marcinku? – 

Po czym Borowicz wesoło powiedział: 

 - Wpadłem w odwiedziny!  

 Nastolatkowie udali się wolnym krokiem do parku miejskiego. Słyszeli piękny śpiew ptaków i widzieli 

śliczne jeziorko, w którym odbijały się letnie promienie słońca. Młodzi chłopcy idąc w stronę małej 

drewnianej altanki rozmawiali o współczesnym patriotyzmie. W pewnej chwili Marcin zapytał: 

 - Co sądzisz o dzisiejszym patriotyzmie Alku?  

 - W moich czasach było zupełnie inaczej, lecz bardzo cieszę się, iż współczesna młodzież nie musi 

przelewać krwi za ojczyznę - odpowiedział.  

 - Masz słuszność przyjacielu, wszak nie mam wątpliwości, że bez dłuższego namyślania oddaliby za nią 

życie.  

 - Często przechadzając się uliczkami miasta dostrzegam liczne symbole narodowe. Polacy przy każdej 

„ważnej” okazji stoją na stoją na baczność śpiewając polski hymn, znając każde jego słowo i przede 

wszystkim pamiętają o poległych na wojnie, mimo, że ich nie znali - odparł.  

 Gdy znaleźli się pod dachem małej altanki, oczy napłynęły im łzami. Po chwili Marcin powiedział 

ochrypłym głosem: 

 - Masz rację Alku, naprawdę o nas pamiętają - rozpłakał się.  

 Alek z czułością i podziwem oglądał nazwiska poległych w czasie II wojny światowej, które były wyryte 

na całej powierzchni złocistej konstrukcji. Po namyśle dodał: 

 - Widzisz Marcinie, wygląd nie świadczy o oddaniu dla ojczyzny. Prawda, dzisiejsza młodzież wygląda 

całkiem inaczej niż za dawnych czasów. Dziś chłopcy noszą kolorowe włosy i potargane ubrania, a 

dziewczyny szerokie spodnie i koszulki, ale jak zauważyłeś to nic nie znaczy. Również mała dziewczynka z 

kucykami, w różowej sukience może okazać się ogromną patriotką.  
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