
                        Współczesny patriotyzm” 

 

   Uważam, że bycie patriotą to bardzo trudne zadanie i wcale nie zależy od czasów w 

jakich żyjemy. 

   W czasie II wojny światowej bycie patriotą nie należało do najłatwiejszych, ponieważ 

ludzie umierali walcząc za swój kraj, za jego wolność. Jan Bytnar, znany także jako "Rudy" 

z lektury "Kamienie na szaniec" swój patriotyzm przypłacił życiem. Był lojalny wobec 

przyjaciół oraz kraju i właśnie za to zginął. Wielu jego przyjaciół również oddało swoje 

bardzo młode życie za to, aby być Polakiem i mieszkać w niepodległej Polsce. 

   Podobnie było z bohaterami lektury "Syzyfowe prace", ponieważ w szkole oraz poza 

nią nie mogli rozmawiać ani czytać po polsku. Jednak walczyli po swojemu z zaborcą i 

organizowali „tajne" spotkania na tzw. "górce". Nie robili tam nic szczególnego, 

ponieważ czytali polskie książki, rozmawiali w polskim języku o poezji i literaturze itp. 

Było to stanowczo zabronione i niejednego z tych młodych chłopców spotkała za to 

surowa kara.  

   Moim zdaniem bycie patriotą w dzisiejszych czasach jest zupełnie inne niż kiedyś. 

Dzisiaj jest dla nas nie do pomyślenia, żeby nie można było rozmawiać z rodziną lub 

przyjaciółmi w ojczystym języku albo żeby w szkole było zakazane czytanie polskich 

książek. Kiedyś w naszym kraju była to codzienność. Tak naprawdę ciężko określić, w 

kilku słowach co to patriotyzm. Każdy postrzega to inaczej. Wydaje mi się, że dziś 

patriotami możemy nazwać np. żołnierzy, którzy bronią bezpieczeństwa polskich granic 

albo ludzi, którzy w sposób kulturalny i prawy pokazują pięknie polskość, np. dbając o 

poprawność polszczyzny, zachowując się odpowiednio w miejscach kultu czy na 

uroczystościach państwowych, wiecach lub imprezach sportowych. Kiedyś bycie patriotą 

było zupełnie inaczej spostrzegane, to było codzienne zmaganie się z wrogiem, 

nieprzyjacielem, zaborcą, który ingerował w zwyczajne polskie życie, zakazywał polskości 

w codziennym życiu. 

   Uważam, że patriotyzm w dzisiejszych czasach to trudna sprawa, chociaż nie tak 

niebezpieczna jak kiedyś, dawniej patriotyzm był czymś za co ludzie umierali.  
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