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ZAMIAST WSTĘPU 

  „Zwracam się również do was, drodzy nauczyciele 
i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazy-
wania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci 
i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. 
Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które były-
by dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na 
wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, 
a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. 
Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towa-
rzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Poma-
gajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.  

Cieszy mnie fakt, że w Polsce powstaje coraz więcej szkół 
katolickich. Jest to znak, że Kościół jest obecny w sposób 
konkretny w dziedzinie szkolnictwa. Szkoły te należy popie-
rać i stwarzać takie [wartości, aby we wspólnocie] z całym 
szkolnictwem w Polsce mogły przysłużyć się wspólnemu 
dobru społeczeństwa. [Przykład takiej działalności pozosta-
wił nam z pewnością ksiądz Stanisław Konarski]  

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, któ-
rzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjazne-
go i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panu-
je duch koleżeństwa i wzajemnego szacunku, co było i jest 
charakterystyczne dla szkoły polskiej. Szkoła winna stać się 
kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu 
narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by 
dzieci i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich 
przekonań religijnych i zgodnie z nimi postępować. Staraj-
my się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzieży 
uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro 
wspólne narodu i uczyć ich odpowiedzialności za przy-
szłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Oj-
czyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie 
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można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego 
dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi 
otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj.  

Drodzy nauczyciele i wychowawcy, z uznaniem pragnę pod-
kreślić wasz trud, jaki wkładacie w wychowanie młodego 
pokolenia. Serdecznie wam dziękuję za tę szczególnie ważną 
i trudną pracę. Dziękuję za waszą służbę Ojczyźnie. Sam 
mam osobisty dług wdzięczności wobec [polskiej] szkoły, 
wobec nauczycieli i wychowawców, których pamiętam do 
dzisiaj i modlę się za nich codziennie. To, co otrzymałem w 
latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu”.  

      Jan Paweł II 

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy Św. w Łowiczu -14.06.1999 r 
w ramach Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.  
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WYKŁADY 

wygłoszone podczas XVII Forum Szkół Katolickich 

 
    Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska - Kuflowa 

 
 
ASPEKT WYCHOWAWCZY UMIŁOWANIA OJCZYZNY I NARODU 

W TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY – JANA PAWŁA II 
 

 
Postawa patriotyczna Ojca świętego Jana Pawła II nie 

budzi niczyich wątpliwości. Określenie „Wielki Polak” stało 
się synonimem Jego imienia używanym nie tylko z tej racji, 
że nasz rodak doszedł do wielkiej godności zwierzchnika 
Kościoła Katolickiego, ale dlatego, że zawsze swoją polskość 
podkreślał, najbardziej zaś z tego powodu, iż uczynił dla 
swojej Ojczyzny więcej niż ktokolwiek ze współczesnych. 
Nawet w całej ponad tysiącletniej historii naszego kraju 
niewielu znalazłoby się takich, którzy pod tym względem 
mogliby się równać z Karolem Wojtyłą – Janem Pawłem II. 
Jest rzeczą naturalną, że umiłowanie Ojczyzny bardzo za-
ważyło na twórczości literackiej Karola Wojtyły. Prześledze-
nie jej pod kątem tematyki związanej z Ojczyzną pokazuje, 
jak Ojciec Święty Jan Paweł II rozumiał postawę patriotycz-
ną, a przecież jest On dla swoich rodaków wzorem także  
w tym względzie. 

Jego patriotyzm uwidacznia się od najwcześniej-
szych, młodzieńczych utworów, które rzadko bywają 
przedmiotem refleksji literaturoznawczej. Renesansowy 
psałterz1 pisany był w latach 1938-1939, a więc przez 

                                                 
1 Wszystkie utwory cytuję za wydaniem: Karol Wojtyła – Jan Paweł II, Po-
ezje, dramaty, szkice, Tryptyk rzymski, Kraków Wydawnictwo Znak 
2004. Numery stron podane są każdorazowo po cytatach. 
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osiemnasto-, dziewiętnastoletniego Autora. Ujawnia się  
w nim młodzieńcza natura Poety, dążenie do wyśpiewania 
radości życia, do żywiołowej ekspresji, która nieco przypo-
mina utwory młodych skamandrytów programowo manife-
stujących radość we wczesnej fazie swojej twórczości. Także 
respektowanie tradycyjnych systemów wersyfikacyjnych 
zbliża twórczość młodego Karola Wojtyły do skamandryc-
kiego wzorca. Jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy 
wspomnianą grupą twórców debiutujących niemal równo-
cześnie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości  
w 1918 roku, a postawą Poety, którego najwcześniejsze 
utwory powstały u schyłku dwudziestolecia międzywojen-
nego. Odmienność wyraża się zarówno w języku jak i w sto-
sunku  
do tradycji. O ile skamandryci dążyli do odnowienia języka 
poezji, unowocześnienia go poprzez dialogowość i naślado-
wanie mowy potocznej, o tyle Karol Wojtyła, który właśnie  
w 1938 roku. rozpoczął studia polonistyczne, wybiera styl 
podniosły, lubuje się w archaizacji – być może pod wpływem 
kontaktu z literaturą staropolską, którą zgodnie z progra-
mem studiów musiał poznawać w pierwszych latach uni-
wersyteckiej nauki. Wydaje się jednak, że równoległość do-
świadczeń studenta polonisty oraz początkującego poety nie 
do końca tłumaczy zamiłowanie Autora Renesansowego 
psałterza do stylizacji na dawną polszczyznę. Skamandryci 
odcinali się od tradycji i wiązali swoją twórczość przede 
wszystkim z czasem teraźniejszym, w którym, jak to mani-
festowali, doświadczenia epok poprzednich są zbędnym ba-
lastem. Inne grupy poetyckie dwudziestolecia – jak pamię-
tamy – jeszcze bardziej manifestowały swoją nowoczesność, 
odcięcie się od przeszłości. Bohater liryczny wczesnych 
utworów Karola Wojtyły, utożsamiający się z Poetą-
Autorem, dokonuje autoprezentacji właśnie przy pomocy 
odwołań do tradycji. Ukazuje siebie jako słowiańskiego pie-
śniarza, syna Piasta głoszącego piękno przydrożnych świąt-
ków, polnych dróg, tatrzańskich grani, gotyku Kościoła Ma-
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riackiego w Krakowie, renesansowego Wawelu... Przywołuje 
słowiański zwyczaj sobótek, poezję Jana Kochanowskiego, 
muzykę Fryderyka Chopina wykorzystującą ludowe i naro-
dowe motywy. Czuje się spadkobiercą zarówno wieśniaków 
oraczy jak i braci szlacheckiej, a także ukazuje siebie jako 
królewskiego potomka. Narodowa tradycja ulega swoistemu 
scaleniu i kondensacji. Jednocześnie ukazywana jest jako 
nurt nierozdzielnie spleciony ze znacznie szerszym dziedzic-
twem kultury. W Pieśni porannej wypowiadający się pod-
miot prezentuje siebie słowami: 

 

Panie, jam Dawid, syn Izai 
Piastowy jestem syn. 
[...............................] 
Ja jestem Dawid, jam jest pasterz –  
Błagalną wiodę pieśń, 
byś się zmiłować chciał nad Piastem, 
byś żniwo zwolił zwieźć. 

    (s. 28) 
 

Po wzór pieśniarza-poety twórca sięga do obrazów biblij-
nych, do postaci Dawida, zgodnie ze starą tradycją – autora 
psalmów. To samo utożsamienie dokonane zostaje w utwo-
rze (... A gdy przyszedł Dawid do ziemi-macierzy swej): 
I jam się też rozszumiał – buk między bukami, 
Tako mi święte stało pasterskie śpiewanie, 
Żem zamarzył – syn Piastów – izraelski Dawid, 
By mi na czoło Pańskie zeszło pomazanie...                   

    (s. 41) 
 

Tradycja słowiańsko-polska zrasta się w jedno z dziedzic-
twem judaistycznym, oczywiście zapośredniczonym przez 
Biblię i chrześcijaństwo. Do tych nierozdzielnie złączonych  
z sobą nurtów dochodzi jeszcze jedno źródło formowania 
tożsamości bohatera lirycznego: myśl i kultura antycznej 
Grecji: 
 

Z Wawelu po Akropole! Jednością duchy bratam –  



 10

Myśl dionizową spod gruzów wiecznego odgrześć teatrum – 
– nie szukaj, przechodniu, w rozwalin nadtajgetowych utra-
tach 
myśli gotyckiej Platona, empirejskiego wiatru – 
 

Z wolności renesansowej, z marmurów boskich Olimpu 
dźwiga się Grecja Aten – Sokratów, Sofoklesów. 
– patrzaj, nad architrawem – poświata, jasność, nimbos: 
Mesyjasza dowidzą – Empirejskiego Kresu!    

                    (Sonety-zarysy s. 35) 
 

Manifestowana zatem jest przynależność do tradycji, której 
nurty wypływają z trzech różnych źródeł, a splotły się nie-
rozdzielnie z sobą. Ostatecznie dokonało się to w renesan-
sie, stąd także tytuł najwcześniejszego zbioru poezji (choć 
oddzielnie nie publikowanego) Renesansowy psałterz. Może 
się wydawać oczywiste to, że Karol Wojtyła obok korzeni 
słowiańsko-narodowych wskazuje starożytną Grecję oraz 
wyrosłe na pniu Starego Testamentu chrześcijaństwo jako 
tradycję, z którą się identyfikuje. Kiedy jednak uświadomi-
my sobie, że w dwudziestoleciu międzywojennym istniały 
różne inne tendencje rozumienia naszej kultury, wizja jaką 
przedstawił młody Poeta wcale nie wydaje się taka oczywi-
sta. Nie wszyscy odwoływali się do słowiańskiej, przed-
chrześcijańskiej tradycji, gdyż nie dostrzegali w niej żywot-
nych wartości. Nurty chrześcijańsko-narodowe łączyły  
polskość z katolickością marginalizując pogański antyk,  
a nierzadko wybiórczo traktowały również dziedzictwo pol-
skie oraz katolickie, wyrosłe ze starotestamentalnych ko-
rzeni.  
Z kolei miłośnicy kultury antycznej Grecji czasem odwracali 
się od dziedzictwa Starego Testamentu wskazując na okru-
cieństwo emanujące zarówno z historii Izraela, jak i z obra-
zu Boga objawiającego się przez nią. Na przykład wielki 
znawca greckiego antyku, Tadeusz Zieliński, był zdania, iż 
Starym Testamentem dla chrześcijan powinno być to, co 
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otrzymaliśmy jako spadek greckiej, nie hebrajskiej myśli  
i literatury.  
Na tym tle postawa osiemnasto - dziewiętnastoletniego Ka-
rola Wojtyły odznacza się przede wszystkim zdecydowaniem 
w próbie pełnego ogarnięcia nurtów, jakie w ciągu wieków 
kształtowały polską kulturę, świadomością wielości jej źró-
deł, a zatem także wielorakich powiązań z szerszym, po-
nadnarodowym dziedzictwem. Bohater liryczny wczesnych 
utworów jako spadkobierca tylu kulturowych bogactw od-
czuwa młodzieńcze pragnienie wielkości, by sprostać temu, 
co otrzymał dzięki tradycji. Ostatecznie jednak wszystko, co 
odziedziczył i co go kształtuje, odnosi do wartości najwyż-
szej, do Boga, ze świadomością, że to z Jego woli człowiek 
jest tym, kim jest, wyrasta w konkretnych warunkach i kul-
turze. Wyśpiewuje Bogu swój Magnifikat, „hymn człowie-
czeństwa”. 
 

Oto spełniam po brzegi winogradu kielich 
przy uczcie Twej niebiańskiej – rozmodlony sługa – 
wdzięcznością, żeś mi młodość dziwnie rozanielił, 
żeś z lipowego pniaka kształt jędrny wystrugał. 
[............................] 
Chodzę po Twych gościńcach – słowiański trubadur – 
przy sobótkach gram dziewom, pasterzom wśród owiec, 
– ale pieśń rozmodloną, pieśń wielką jak padół 
rzucam przed tron dębowy Jedynemu Tobie. 

               (Magnificat – hymn s. 64 i 65) 

 
Wyrazem patriotyzmu młodego Karola Wojtyły jest też po-
dejmowanie tematyki historycznej. W 1940 roku, spod pióra 
dwudziestoletniego Poety wychodzi Jeremiasz. Drama naro-
dowe we trzech działach. W czasie, kiedy Ojczyzna została 
pobita przez najeźdźców, wzorem wielu wcześniejszych 
twórców Autor dramatu sięga po tematykę historyczną i na-
rodową. W utworze główną rolę odgrywają postaci przed-
stawione jako troszczące się i zabiegające o sprawy i bezpie-
czeństwo kraju. Jako kaznodzieja budzący sumienia roda-
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ków – na wzór proroka Jeremiasza – ukazany został ojciec 
Piotr Skarga, wzorem rycerza walczącego i oddającego życie 
za Ojczyznę stał się Stanisław Żółkiewski.2 Pojawia się też 
młodziutki brat Andrzej, nowicjusz, w którym pewne sceny 
o charakterze proroczym każą domyślać się przyszłego mę-
czennika, św. Andrzeja Boboli. Dramat głosi potrzebę 
uświadomienia wszystkim Polakom ich obowiązków wobec 
zagrożonej Ojczyzny (rola ojca Piotra) oraz konieczność wal-
ki w jej obronie (wzór Stanisława Żółkiewskiego). Zapowiada 
też i nobilituje męczeństwo za wiarę (w przyszłości ma się 
ono stać udziałem brata Andrzeja).  
Zapoczątkowane we wczesnej twórczości Karola Wojtyły 
nurty znajdują rozwinięcie i dopełnienie w jego późniejszych 
utworach. Nie spotyka się już w nich archaizacji – z upodo-
baniem stosowanej także w młodzieńczych dramatach. 
Jednak zainteresowanie językiem przodków nie wygasa,  
a zostaje przeniesione w sferę refleksji. W utworze Wigilia 
wielkanocna 1966 znajduje się część IV zatytułowana Roz-
wój języka, w której stawiane są pytania o dzieje języka 
sprzed najstarszych zapisów: 
 

Nie znam tych słów najstarszych. Gdy wracam do zapisów, 
jeszcze jestem daleko od żywych słów 
Napełnionych tchnieniem i dźwiękiem historycznego czło-
wieka. 

  (s. 149) 

                                                                                                        
Nie jest to wszakże zwykła ciekawość filologa. Pytanie  
o słowa sprzed historycznych zapisów dyktowane jest po-
szukiwaniem „natchnień i znaczeń”, które dawały poczucie 

                                                 
2 Autor dramatu dopuszcza się w utworze pewnych anachronizmów. Na 
przykład Ojciec Piotr żyje jeszcze w czasie bitwy pod Cecorą w 1620 r., po 
której – w czasie odwrotu – poległ hetman Żółkiewski, gdy w rzeczywisto-
ści ks. Piotr Skarga zmarł w 1912 r. Charakter dramatu jest wszakże ta-
ki, iż brak wierności datom nie ma specjalnego znaczenia. Chodzi w nim 
bowiem o pokazanie szlachetnych charakterów oraz postaw służby Oj-
czyźnie, nie o wierne odwzorowywanie szczegółów historycznych. 
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tożsamości przodkom posługującym się dawnym językiem, 
prowadziły do wyodrębnienia się rodów, plemion, w końcu 
narodu. W utworze Myśląc Ojczyzna czytamy: 
 

Gdy dokoła mówią językami, dźwięczy pośród nich jeden: 
nasz własny. 
Zagłębia się w myśli pokoleń i ziemię naszą opływa, i staje 
się dachem domu, 
w którym jesteśmy razem –  
            (s. 155) 

                                                                                             
Zatem język traktowany jest przede wszystkim jako wy-
znacznik tożsamości narodowej, pomost pomiędzy pokole-
niami, które dawno minęły, a żyjącymi obecnie, narzędzie 
służące poznaniu własnego, narodowego charakteru, poma-
gające dotrzeć do własnych korzeni. Autor uwydatnia zna-
czenie tego, iż język nasz w pewnym momencie zaczął się 
kształtować pod wpływem kultury chrześcijańskiej i stał się 
zdolny do wyrażania całego jej duchowego bogactwa. Jed-
nocześnie Autor Wigilii wielkanocnej 1966 zachował wielki 
szacunek do naszej słowiańskiej przeszłości, wczesnych, 
przedchrześcijańskich wysiłków przodków, by poprzez sło-
wo dawać wyraz doświadczeniu rzeczywistości duchowej: 
 

Jedność natchnień i znaczeń. 
Kiedyż zaczęły brzmieć tym nurtem dźwięków, którym płyną 
do dzisiaj w nas? 
Jak rzeźbiły sobie łożysko kształtów najprostszych, którymi 
wciela się duch? 
wyróżniają się rody, plemiona, naród? 
 

Długo trwała fala narodzin 
skupionych w łonach matek, skupionych w słów tożsamości, 
przekazywanych wraz z życiem – 
 

Jak zaczęło w tej fali brzmieć słowo „Bóg” i jak zaczęło zna-
czyć, 
Nim doszło do znaczenia, jakie ma w odwiecznym Słowie? 
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                                                                                  (s. 149) 

Znamienne, że w refleksji nad przemianami języka wyróż-
nione zostało jedno słowo – „Bóg” – i jego sens chrześcijań-
ski, związany z Logosem, odwiecznym Słowem, Drugą osobą 
Trójcy Świętej.  
Język okazuje się zatem rzeczywistością niezwykle istotną – 
nośnikiem narodowej tożsamości oraz pomostem do du-
chowej sfery człowieka. To w niej, w woli Bożej, znajduje 
Karol Wojtyła uzasadnienie dla wyodrębnienia się i ukształ-
towania polskiego języka, a co za tym idzie, narodu, o czym 
mówi apostrofa: 
 

Ty jeden, który chodzisz za sercem, który osłaniasz korzenie 
naszego wzrostu – 
Wielości słów przyniosłeś jedność. 
           (s. 150)

     
                                                                                           
Autor tych słów uważa także, że jako naród pozostajemy dla 
innych nie poznaną tajemnicą myśli, której nie mogą do 
końca poznać bez znajomości naszego języka. Ubolewa nad 
tym, że tak niewielu obcokrajowców uczy się naszej mowy. 
Pragnąłby, aby wymiana myśli pomiędzy nami, a innymi 
była znacznie głębsza. Tymczasem jednak „na wielkim 
zgromadzeniu ludów mówimy nie swoim językiem”.  
Nie ma potrzeby wskazywać, do jakiej odpowiedzialności za 
język ojczysty zobowiązuje nas, jego użytkowników, postawa 
Jana Pawła II. Zwłaszcza zaś powinniśmy sobie to uświa-
domić w czasie, gdy zalewa nas potok mowy zbrutalizowa-
nej, zwulgaryzowanej, zniekształconej. Karol Wojtyła przy-
pomina nam, iż stan języka ma wpływ na formowanie się 
charakteru narodowego. Posługując się polską mową, prze-
kazując ją młodym pokoleniom, uczestniczymy także  
w kształtowaniu przyszłości Ojczyzny.  
Innym nurtem rozwijającym się od młodzieńczych utworów 
Karola Wojtyły jest refleksja historyczna. Znajdziemy w tej 
twórczości wzmianki o rozbiciu dzielnicowym Polski, o na-
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jazdach tatarskich, powstaniach. Spośród różnych wyda-
rzeń dwa etapy dziejów zostały szczególnie wyróżnione. Jak 
wielu dwudziestowiecznych pisarzy podjął Poeta refleksję 
nad naszą narodową tożsamością sięgając do historycznych 
początków państwowości polskiej, do decyzji Mieszka  
o przyjęciu chrześcijaństwa utrwalanego następnie przez 
Bolesława Chrobrego (Wigilia wielkanocna 1966). Drugi 
moment dziejów szczególnie interesujący Karola Wojtyłę to 
konflikt św. Stanisława biskupa z królem Bolesławem 
Śmiałym (Stanisław). Jest to z różnych względów zrozumia-
łe. Pisał te utwory Polak i człowiek Kościoła. Interesował go 
związek Kościoła i państwa Polskiego oraz konflikt pomię-
dzy władzą Kościelną i państwową. Jednakże żaden z tych 
tematów nie został przedstawiony przez Autora w „postaci 
czystej”, w zawężeniu do relacji z przebiegu wydarzeń i ja-
kiegoś prostego komentarza do nich. Wręcz przeciwnie.  
O samych wydarzeniach historycznych, jako o faktach po-
wszechnie znanych mówi się w utworach niewiele, nato-
miast refleksja nad nimi jest bardzo szeroka, dotykająca 
wielu spraw pozornie odległych. 
W Wigilii wielkanocnej 1966 refleksja nad tysiącletnią histo-
rią chrześcijańskiego państwa prowadzona jest najpierw na 
wzór filozoficznego dialogu poprzez szereg trudnych pytań  
i odpowiedzi natury historiozoficznej. Zanim podjęte zosta-
ną rozważania nad sensami wypływającymi z faktu, iż u za-
rania dziejów Ojczyzny miał miejsce akt chrztu władcy,  
a potem jego poddanych, postawiona zostaje kwestia za-
sadności pojęcia Ojczyzny, rozumienia dziejów, relacji czło-
wieka i historii. 
Pierwsze z pytań postawione zostaje w części zatytułowanej 
Rozpoczyna się rozmowa z sobą. Wyrażona w nim zostaje 
wątpliwość, czy to, co przywykliśmy oceniać jako ojczyste 
dziedzictwo, nie jest tylko bytem sztucznie utworzonym  
w wyniku umowy społecznej i głoszenia sobie nawzajem 
wielkości czegoś, co należy wyłącznie do przeszłości. Odpo-
wiedź zdecydowanie odrzuca taki pogląd. Autor wskazuje  
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w niej, że historia Ojczyzny jest żywym organizmem – jego 
symbolem jest drzewo – którego fizycznym ciałem, tkanką, 
są kolejne ludzkie pokolenia. Natomiast refleksja nad histo-
rią Ojczyzny jest poznawaniem własnych korzeni. 
Następna kwestia pojawia się w części zatytułowanej Rozpo-
czyna się rozmowa z Bogiem i dotyczy zagadnienia śmier-
telności człowieka, który stanowi „ciało historii”. Kruchość 
jego istnienia, odchodzenie w przeszłość kolejnych pokoleń 
może być odbierane jako zagrożenie lub wręcz zanegowanie 
ciągłości historii, a wtedy mówienie o żywym organizmie 
trwającym od odległego momentu dziejów do współczesno-
ści nie miałoby sensu. Pogląd ten zostaje odrzucony naj-
pierw poprzez wskazanie naturalnej drogi przekazywania 
historycznego dziedzictwa kolejnym pokoleniom: 
Trwa człowiek, który odszedł, w tych co po nim przychodzą. 
Trwa człowiek, który nadchodzi, w tych, co odeszli. 
                                                                                 (s. 141) 
 

Przede wszystkim jednak wyeksponowana zostaje nieśmier-
telna istota człowieka, który „trwa poza wszelkim odejściem 
i przyjściem”, pomimo iż w historii traci swe ciało. Człowiek 
trwa w sobie – więc pozostaje sobą – gdyż po śmierci znaj-
duje ocalenie w Bogu. Dzięki temu nie giną, nie przepadają 
z kolejno odchodzącymi pokoleniami ich wartości. Bóg jest 
gwarantem trwania ojczystej tradycji na mocy ogólniejszej 
prawdy, iż w Nim ocalone zostaje ludzkie istnienie. 
Takie postawienie sprawy pozwala zmierzyć się z kolejnym 
problemem, który pojawia się w części zatytułowanej: Roz-
poczyna się rozmowa z człowiekiem, spór o znaczenie rze-
czy. Zawarta jest w niej polemika z materialistycznym uj-
mowaniem historii, z poglądem, iż to w rzeczach, które są 
trwalsze niż życie ludzkie, w trwających zasobach material-
nych, jakimi żyją następne pokolenia, znajduje ocalenie hi-
storia człowieka. Stanowisku temu zostaje przeciwstawione 
przekonanie, iż rzeczy, materia, nie są w stanie ocalić tego, 
co ludzkie: 
 

[...] ogromnie wiele z człowieka umiera w rzeczach, 
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więcej niż pozostaje. [...] 
 

– Nie odłączaj ludzi od Człowieka, który stał się Ciałem ich 
historii: 
Tego co na wskroś człowiecze, nie ocalą rzeczy – tylko Czło-
wiek!        
                          (s. 144) 

                                                                                                 
Dochodzimy do momentu, w którym uzasadniony zostaje 
pogląd, iż mówienie o wszelkich dziejach, ma sens. Autor 
poematu dopowiada jeszcze: „Przeszłość jest czasem naro-
dzin, nie śmierci” (s. 145), a to dlatego, że w ludzką historię 
wszedł Człowiek, który swoim życiem, śmiercią i zmar-
twychwstaniem dał siłę nieśmiertelności każdemu ludzkie-
mu istnieniu. Do niego zwraca się poeta: 

 

Bądź tam, gdzie w rzeczach żaden nie widnieje zapis,  
a człowiek był, 
był duszą sercem pragnieniem, cierpieniem i wolą, 
gdzie go trawiły uczucia i palił najświętszy wstyd – 
bądź jak wieczysty Sejsmograf tego, co niewidzialne a Rze-
czywiste.     
          (s. 145)    
                                                                                                     
W Jezusie Chrystusie ostatecznie ocalony zostaje sens po-
szczególnego ludzkiego życia, nawet tego, które w świecie 
rzeczy materialnych nie zostawiło żadnego śladu. Dlatego 
też ocalony zostaje sens ludzkiej historii – to, co raz zaist-
niało, trwa rzeczywiste, choć niewidzialne, ocalone nie  
w szczątkowej postaci, ale w swej istocie, z zachowaniem 
całej wartości.  
Zatem Karol Wojtyła nie tylko przywołuje fakty z ojczystej 
historii, ale podejmuje meta refleksję, by najpierw uzasad-
nić sens patrzenia na człowieka w perspektywie historii  
i tradycji oraz znajduje nieprzemijający pierwiastek dziejów. 
Daje odpór ideom, zgodnie z którymi myślenie kategoriami 
dziedzictwa wieków jest bezprzedmiotowym przeżytkiem 
niegodnym postępowego czy nowoczesnego człowieka. Prze-
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ciwstawia się też materialistycznemu ujmowaniu człowieka 
i jego historii. W ten sposób dziejom ojczystym, tak dla nie-
go ważnym, wyznacza miejsce w szerszej perspektywie 
spraw ludzkich, Boską wolą i interwencją ocalonych od 
unicestwiającego działania czasu.  
Dopiero po takim uporządkowaniu pojęć i ich znaczeń prze-
chodzi Autor do rozważenia konkretnego faktu historyczne-
go, jakim był chrzest Polski w 966 r. Metaforyczny, symbo-
liczny i przypowieściowy charakter ma ta część poematu 
Wigilia wielkanocna 1966. Zaczyna się ona od poetyckiego 
obrazu szczepionego drzewa, które musi być zranione, by 
mogło przyjąć szlachetną gałązkę, która ma się zróść w jed-
no z naciętym pniem. Szczepiącym sadownikiem jest Bóg,  
a polski władca, Mieszko, godzi się na zranienie drzewa 
symbolizującego historię polskiego narodu, choć z obawą 
myśli o jego owocach. Można jednak przedstawiony obraz 
odnieść także do przypowieści ewangelicznych mówiących o 
winnicy i ogrodniku, który ją zasadził (Mt 21, 33-44; Mk 12, 1- 11; 

Łk 20, 9-18), a zwłaszcza do paraboli o winnym krzewie, które-
go latorośle ogrodnik oczyszcza, aby więcej owoców przyno-
siły (J 15, 1-8). Słuchacze tych przypowieści, Żydzi, od czasów 
proroka Izajasza przywykli widzieć siebie, naród wybrany 
przez Boga, w obrazie winnicy (Iz 5, 1-7). Tymczasem słowiań-
skie drzewo trzeba było dopiero zaszczepić, by stało się jed-
ną z roślin Pańskiego ogrodu. 
Symbol drzewa prowadzi do następnego obrazu i jednocze-
śnie aluzji biblijnej. Przywołany zostaje rajski ogród, gdzie 
po raz pierwszy człowiek dokonał wolnego wyboru przeciw 
woli Bożej. Do Boga, który osłania „korzenie wzrostu” pol-
skiego, zaszczepionego drzewa kierowane jest pytanie: 
 

Czy przyniosłeś nam jedność chceń? 
Jak ogarnąć tę jedność przez taką wielość chwil – w każdej 
wola może się rozszczepić na dobro i zło 
(wola, wola – pierworodny płacz zalega dno historii).  
                                                                                  (s. 150) 
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Z perspektywy pamięci o pierwotnym wyborze, podjętym 
przez człowieka jeszcze w ogrodzie Eden, dokonuje się swo-
isty rachunek sumienia z używania woli w czasie naszej ty-
siącletniej historii oraz rodzi się pytanie, o to, czym jest 
ludzka wolność. W skrócie przebiega Autor myślą tysiąclet-
nie dzieje, w czasie których wolność była potwierdzana, ale 
także ograniczana lub nadużywania. Symbolicznie z rozsz-
czepienia ludzkiej woli na dobro i zło powstaje znak krzyża, 
w którym Bóg jest na zawsze obecny w ludzkiej historii. 
Znak ten, symbol chrześcijaństwa, a w utworze Wojtyły tak-
że rozdarcia człowieka pomiędzy dobrem a złem, niezmien-
nie przypomina, że wolność zawsze pozostaje zadaniem do 
wypełnienia, które dotyczy każdego człowieka. Wypowiada-
jący się w utworze Autor sam stara się zmierzyć z tym za-
daniem. Widzi je jako powinność wobec Ojczyzny, wobec 
każdej osoby ludzkiej oraz wobec Boga:  
Pozwól mi patrzeć własnymi oczyma i poprzez własne „ja”: 
ojczyzna posiada bliskość niewysłowioną – ruch, który prze-
nika stulecia, 
który pozwala wyłonić z pokoleń nie treść, ale osobę, 
jej życie mierzyć swym życiem – i nagle znajdować wzajem-
ność – 
to Ktoś inny stał się moją miarą. 
                                                                                  (s. 151) 
 

Możemy znowu zaobserwować uniwersalizm poruszanej 
problematyki, do którego nieodmiennie prowadzi u Karola 
Wojtyły myślenie o Ojczyźnie. Przejawia się on w powraca-
niu do spraw pojedynczego człowieka i jego relacji do Boga.  
Podobny jest rytm refleksji o ziemi ojczystej. Mówi się o niej, 
że stała się obrzędem, a określenie to ma wielopoziomowy 
sens. Na ziemi dokonuje się obrzęd życia i śmierci, co doty-
czy człowieka i całego świata biologicznego. Zjawiska biolo-
giczne, jakie na niej zachodzą, sygnalizują, iż życie jest po-
tężniejsze niż śmierć: 
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Czyż konieczność ŻYCIA – tak mówi ziemia i woda każdej 
wiosny – nie jest głębsza niż konieczność śmierci?  
                                                                                  (s. 152) 
                                                                                            
Jednakże ziemia, która rodzi człowieka do życia, która także 
mówi o życiu, podobnie jak przesłanie o Bogu głosi przyroda 
w biblijnych psalmach, nie jest źródłem tego życia, które 
sięga poza śmierć: 
 

Ziemio, która nas rodzisz, nie rodzisz wraz z nami światła – 
Rodzisz warstewkę cienką i kruchą, która starczy dla roślin  
i zwierząt. 
Jakże innego światła trzeba dziecku,  
którego substancji nie ogarniesz uściskiem piastunki. 
Jak innego światła trzeba dziecku... 
 

Z wierności dla ciebie, ziemio, mówię o świetle, którego ty 
dać nie możesz, 
mówię o ŚWIETLE: bez niego nie spełni się CZŁOWIEK, 
bez niego i ty się nie spełnisz – ziemio – w człowieku.  
            (s. 153) 

                                                                                                       
W końcu obrzęd, który się dokonuje, zostaje nazwany ob-
rzędem wody i światła. Woda oczywiście symbolizuje sa-
krament chrztu, sakrament śmierci dla grzechu i narodzin 
do życia w zjednoczeniu z Bogiem. Światło, które nie po-
chodzi z ziemi, jest atrybutem samego Boga. W obrzędzie, 
który dokonuje się na ziemi, staje się dostępne człowiekowi. 
Właśnie w nim życie rodzące się z ziemi dostępuje ostatecz-
nego spełnienia. Podobna myśl zresztą powtórzona zostaje 
przez Jana Pawła II w Tryptyku rzymskim, gdzie ukazany 
został człowiek zdumiony otaczającym go światem i uświa-
damiający sobie prawo przemijania: 
 

Był samotny z tym swoim zdumieniem 
pośród istot, które się nie zdumiewały 
wystarczyło im istnieć i przemijać. 
Człowiek przemijał wraz z nimi na fali zdumień. 
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Zdumiewając wciąż się wyłaniał 
z tej fali, która go unosiła, 
jakby mówiąc wszystkiemu w koło: 
„zatrzymaj się! – masz we mnie przystań” 
„we mnie jest miejsce spotkania 
z Przedwiecznym Słowem” – 
                                                       (s. 510) 
 

Zatem to w człowieku jest miejsce spotkania ziemi z tym co 
pozaziemskie, ze Słowem Przedwiecznym, ze Światłem,  
w którym spełnia się ludzkie życie wybiegające poza śmierć. 
W tym sensie także nasza ziemia stała się obrzędem  
– zwłaszcza od chwili chrztu w 966 r. – stała się „znakiem 
odnalezienia”, jak mówi Karol Wojtyła. Znowu jest to aluzja 
biblijna. Po grzechu pierworodnym, po pierwszym naduży-
ciu woli przez człowieka, Bóg poszukiwał ukrytego i wsty-
dzącego się swej nagości Adama pytając: „Gdzie jesteś” (Rdz 
3, 9). Aktem odnalezienia człowieka było wcielenie się Syna 
Bożego, Jego zbawcza śmierć i zmartwychwstanie. Nasza 
ziemia stała się także znakiem tego odnalezienia – od czasu 
przyjęcia chrześcijaństwa. Jest w końcu ziemią czuwania – 
w nadziei na zmartwychwstanie: 
 

Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej 
jesteśmy Kościołem – 
jest to noc walki, jaką toczą w nas rozpacz z nadzieją: 
ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów, 
napełnia je wszystkie w głąb 
(wszystkie one – czy tracą swój sens? czy go wtedy właśnie zy-
skują?). 
 

Ten nocny obrzęd ziemi dosięga swego początku. 
Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim gro-
bie. 
                                                                                   (s. 154) 
 

Słowa te, pochodzące z części zatytułowanej tak jak cały 
poemat Wigilia wielkanocna 1966, zamykają utwór. Są we-
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zwaniem do czuwania, które ma towarzyszyć dokonującemu 
się na naszej ziemi od tysiąca lat obrzędowi. Do tego czu-
wania jesteśmy zobowiązani ze względu na ojczyste dzie-
dzictwo.  
Cały utwór można opatrzyć jeszcze jednym komentarzem 
zaczerpniętym z wypowiedzi Papieża Jana Pawła II O Cy-
prianie Norwidzie w 180. Rocznicę urodzin poety. Jak wia-
domo, Norwid był ulubionym poetą Ojca Świętego. W swoim 
przemówieniu Jan Paweł II odwołał się do autorytetu tego 
twórcy i myśliciela przywołując jego poglądy dotyczące na-
rodu, ojczyzny i stosunku rodaków do tych wartości: 
 

Z wielkim bólem mówił Norwid Polakom, że nie będą nigdy 
dobrymi patriotami, jeśli wpierw nie będą pracowali na swo-
je człowieczeństwo. Żeby bowiem móc rozwiązać zadanie: 
„co to jest Polak”, trzeba nie być dzisiejszej Polski obywate-
lem [...] tylko trochę przeszłej i dużo przyszłej” [...] 
Ład narodu przychodzi spoza narodu, ostatecznie jest on  
z Boga, i dlatego tym, którzy tak dalekosiężnie, bo kapłań-
sko, kochają naród, nie grozi nacjonalizm. „Naród składa się 
nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go 
z innymi łączy”. Znamy na pamięć, ale czy znamy praktycz-
nie, w swoim sumieniu, bolesną treść słów: „tak, jak dziś 
jest, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł 
[...]. Słońce nad Polakiem wstawa, ale zasłania swe oczy 
nad człowiekiem”. 
             (s. 582-583) 

                                                                                                           
Ojciec Święty przypominał to stanowisko Norwida w 2001 
roku, ale już w 1966 r., kiedy pisał Wigilie wielkanocną,  
a nawet wcześniej, w młodzieńczym Renesansowym psałte-
rzu zaprezentował postawę, której od rodaków domagał się 
romantyczny poeta. Cofał się do przeszłości, do początków 
naszych dziejów, i wskazywał w przyszłość, tę spoza granic 
czasu i historyczności. Poszukiwał tego, co w naszych dzie-
jach jest wartością najwyższą nie dla naszej grupy narodo-
wej, ale dla ludzi, dla każdego poszczególnego człowieka, 
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gdy bierze się pod uwagę jego ludzką kondycję, istotę jego 
człowieczeństwa. Odsłaniał chrześcijańskie przesłanie o Bo-
żej woli ocalenia każdego ludzkiego życia. Wyciągał wnioski 
o powinnościach wobec Ojczyzny, najpierw odnosząc je do 
siebie. Wykazał się „kapłańską” miłością do Ojczyzny, której 
wielkość i dostojność mierzył jej uczestnictwem w obrzędzie 
ocalania, zbawiania człowieka.  
W poemacie zatytułowanym Myśląc Ojczyzna... powstałym 
w 1974 roku powracają wszystkie te sprawy w znacznym 
skondensowaniu, ale też pojawiają się nowe wątki, poprzez 
które jeszcze wyraziściej została przedstawiona sprawa od-
powiedzialności za Ojczyznę – zarówno za jej przeszłość jak  
i przyszłość, a zwłaszcza za wolność: kraju oraz człowieka: 
 

Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, 
że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać. 
Tą zapłatą wchodzimy ciągle w historię i dotykamy jej epok: 
Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłaci-
li, a tymi, co musieli nadpłacać? Po której jesteśmy stronie?              
          (s. 156)   
                                                                                    
Znacznie wyraziściej niż w Wigilii wielkanocnej... jesteśmy 
tu wzywani do narodowego rachunku sumienia. Prowadzi 
on do obiektywnej oceny naszych dziejów: początków pań-
stwowości, rozbicia dzielnicowego, złotego wieku wolności, 
za który przyszło płacić narodową niewolą i życiem pokoleń 
bohaterów dążących do odzyskania wolności. Rachunek 
sumienia ukazuje, że nie tylko wobec samych siebie Polacy 
ponoszą winę, że obciążają nas także krzywdy, których inni 
doznali od nas i Autor poematu nie waha się otwarcie 
stwierdzić ten fakt: 
 

Czyż możemy odrzucić wołanie, które rośnie w nas jakby 
nurt w za wysokich i zbyt stromych brzegach? 
Czyż możemy mierzyć naszą wolność wolnością innych? 
– zmaganie i dar – 
Wy, co wolność waszą związaliście z naszą, przebaczcie! 
                                                                                  (s. 157) 
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Znamienne są słowa prośby o przebaczenie kierowanej  
w imieniu narodu do tych, którzy z naszego powodu ucier-
pieli. Kardynał Karol Wojtyła wypowiadał je w imię miłości 
Ojczyzny, poczucia obowiązku wobec niej, ale także z god-
nością spadkobiercy całej narodowej spuścizny. Dlatego też 
jego akt skruchy zostaje dopełnione bardzo ważnym stwier-
dzeniem będącym też zobowiązaniem: 
 

Wy, co wolność waszą związaliście z naszą, przebaczcie! 
I patrzcie! – że wolność naszą i waszą odkrywamy ciągle na 
nowo jako dar, który przychodzi, i zmaganie, którego wciąż 
nie dość.  
          (s. 157) 

                                                                                              
Jest to droga wytyczona na przyszłość, a nie trzeba przy-
pominać, że słowa te zostały zapisane, kiedy nasz kraj nie 
był wolny. Ale przesłanie Kardynała Wojtyły nie zdezaktu-
alizowało się w czasach odzyskanej wolność, gdyż miarą na-
rodowej wolności jest nie tylko sytuacja polityczna państwa 
i jego pozycja międzynarodowa, ale jak tego uczył przyszły 
Papież, także wolność każdego poszczególnego mieszkańca 
naszej ziemi, każdego Polaka żyjącego poza granicami swo-
jej Ojczyzny. W tym względzie czas zniewolenia nie skończył 
się, wręcz przeciwnie, problem narasta w dobie zagrożenia 
młodych pokoleń narkomanią, alkoholizmem i wieloma in-
nymi uzależnieniami. Aktualne jest stwierdzenie Karola 
Wojtyły: 
 

Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, 
że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina. [...]  
                                                                                  (s. 158) 
                                                                                           
Nasz wielki Rodak podejmował też w naszym imieniu zobo-
wiązanie, a miał do tego moralne prawo jako Kardynał, 
Duszpasterz, ale też ten, który pierwszy poczuwał się do 
spełniania obowiązków wobec Ojczyzny: 
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Oto liturgia dziejów. Czuwanie jest słowem Pana i słowem 
Ludu, które będziemy przyjmować ciągle na nowo. Godziny 
przechodzą w psalm nieustających nawróceń: Idziemy 
uczestniczyć w Eucharystii światów. 
        (s. 158) 

                                                                                                          
Jeszcze raz na koniec poematu wytyczona zostaje znacznie 
szersza, ponadnarodowa perspektywa, biorąca początek  
w miłości do Ojczyzny: 
 

Więc schodzimy ku tobie, ziemio, by poszerzyć cię we 
wszystkich ludziach [...] 
Ucząc się nowej nadziei, idziemy przez ten czas ku ziemi 
nowej. I wznosimy ciebie, ziemio dawna, jak owoc miłości 
pokoleń, która przerosła nienawiść.  
           (s.158)

                                                                                                   
 

Nam wszystkim zostało zadane to kapłaństwo, udział w Eu-
charystii światów, podnoszenie naszej ziemi i jej sakraliza-
cja. Postawiony został także wzór rozumnego i świadomego 
odnoszenia się do spraw Ojczyzny, tradycji, historii, podany 
przykład porządkowania i hierarchizacji wartości, które 
strzeże zarówno przed bałwochwalstwem jak i wykorzenie-
niem prowadzącym do alienacji, cynizmu czy nihilizmu.  
My wszyscy, którzy pełnimy funkcje nauczycieli i wycho-
wawców, musimy sobie uświadomić, że czymś głęboko nie-
wystarczającym okazuje się samo pouczanie młodzieży  
o cechach postawy patriotycznej. Zgodnie z ukazanym nam 
wzorem należy najpierw pomóc młodym ludziom w rozum-
nym odkryciu wartości ojczystej tradycji, potem w wolityw-
nym jej przyjęciu, a to z kolei powinno prowadzić do  
rozwoju pełni człowieczeństwa znajdującego swe spełnienie 
poza granicami czasu i historii. Żeby jednak pomóc w wy-
konaniu tak trudnych zadań, sami najpierw powinniśmy  
w swoim życiu zrealizować ten wzór. Może zatem nasze za-
biegi wychowawcze zacząć należy od osobistego rachunku 
sumienia.  
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              Ks. dr hab. Grzegorz Ryś 

 

OJCZYZNA I NARÓD W NAUCZANIU JANA PAWŁA II 
 

Wydaje się, że jeszcze całkiem do niedawna pojęcia 
„Ojczyzna” czy „Naród” były niemal dla wszystkich „poję-
ciami pierwszymi”, i nie wymagały dodatkowych uzasadnień 
czy definicji. Dziś chyba jednak, niemalże na naszych 
oczach przestały być oczywiste i trzeba je rozpisać na kon-
kretne wartości?... 

Ale nawet dwadzieścia lat temu owe pojęcia, a także 
związana z nimi postawa patriotyzmu, były czymś innym 
dla ludzi dorosłych, którzy szli na strajk czy manifestację,  
a czym innym dla ich małych dzieci, które zostawały w do-
mu z płaczem i lękiem o los ojca. Stan wojenny we  
wspomnieniach – nawet 40- i 30-latków – budzi różne sko-
jarzenia i emocje. Tak czy owak, dziś to wszystko jest prze-
szłością, traktowaną przez młodzież szkolną na równi z wy-
darzeniami I czy II wojny światowej. 

Pojawia się pilna potrzeba wypracowania nowego ję-
zyka mówienia o patriotyzmie (K. Zanussi), a także skatalo-
gowania wartości, które kryją się pod terminami „Naród”  
i „Ojczyzna”. Trzeba to zrobić, korzystając ze wszystkich do-
świadczeń – także tych z drugiej poł. XX wieku; z całą 
wszakże świadomością ich nieprzystawalności do naszego 
czasu. „Nasz czas” jest w dużej mierze NOWY; trzeba też z 
mocą podkreślać (wobec rozbudzanych tu i ówdzie tęsknot 
za okresem PRL-u), że jest (nareszcie!) czasem 
NORMALNYM. Patriotyzm czasu komunizmu w Polsce był - 
niewątpliwie heroiczną – odpowiedzią na zagrożenie pod-
stawowych wartości – przede wszystkim WOLNOŚCI i pod-
miotowości  
Narodu; samo ich zagrożenie wystarczało za argumentację. 
Jednak sytuacją normalną dla odkrywania i opisywania 
wartości jest WOLNOŚĆ, a nie jej brak! 
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Dzisiaj polskość, jak wszystkie inne wartości (z wiarą 
włącznie), zadana jest ludzkiej wolności: 
Tworzymy w sobie naszą polskość. Jedno trzeba mocno 
podkreślić: w tworzeniu tym nie ma żadnej konieczności. 
Znaczy to: polskość jest propozycją etyczną i dlatego można 
się do niej nie przyznać, a przyznawszy się – można od niej 
odejść, można ją zdradzić. Między człowiekiem a polskością 
istnieje wolność. Owszem, chętnie to przyznamy, w propozy-
cji polskości kryje się ogromna siła perswazji, ale nie polega 
ona na przymusie. Rodzimy się jako członkowie narodu, ale 
Ojczyznę zawsze jakoś wybieramy sobie. I ona nas wybiera, 
jeśli jej dobrze służymy (Ks. Józef Tischner, Polska jest Ojczyzną). 

To są słowa, które w pierwszej chwili mogą szokować. 
Po chwili refleksji jednak trzeba im przyznać słuszność. 
Wybór Ojczyzny jest jednym z podstawowych praw człowie-
ka (na mocy prawa natury), potwierdzonych zarówno  
w międzynarodowych deklaracjach, jak i w nauczaniu spo-
łecznym Kościoła (między innymi dlatego obchodzimy Dzień 
Emigranta, czy mówimy o prawach mniejszości narodo-
wych. Litwini mieszkający w Polsce mają prawo tu miesz-
kać, i zostać Litwinami, tzn. zachować swój język, kulturę 
itp. Dla wielu powodów – historycznych, politycznych, eko-
nomicznych... - wybierają Polskę jako swój kraj; nie zmie-
niają natomiast przynależności narodowej, i przez ten fakt 
nie mogą być traktowani z dystansem – jak obywatele „dru-
giej kategorii”. Tego samego domagamy się dla polskich 
mniejszości zamieszkujących jakikolwiek kraj świata). 

Warto w tym kontekście poczytać teksty przemówień 
Jana Pawła II do Polonii zamieszkującej odwiedzane przez 
niego kraje (to przesłanie staje się dzisiaj bardzo aktualne – 
wobec masowej emigracji zarobkowej ludzi młodych).  
W przemówieniach tych uderza najpierw szacunek papieża 
dla podjętej przez polskich emigrantów (albo przez ich 
przodków) decyzji - ani cienia dezaprobaty, czy podejrzliwo-
ści co do motywów. Przeciwnie – pojawia się próba ich uzu-
pełnienia i pogłębienia: Cieszę się z dzisiejszego spotkania. 
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Z tego, że was spotykam w jeszcze jednym kraju świata (...). 
Można na to patrzeć jako na emigrację, jako na pewne roz-
proszenie sił, ale trzeba na to patrzeć również jako na 
PEWNĄ MISJĘ – w każdym razie na PEWNĄ SŁUŻBĘ. Świat 
jest tak zorganizowany, że żaden naród nie żyje w całkowi-
tej izolacji i byłoby chyba niedobrze, gdyby żył w całkowitej 
izolacji. Tak, jak każdy człowiek z osobna żyje dla drugich, 
tak i narody żyją wzajemnie dla siebie i emigracja, jeśli jest 
właściwie traktowana, wedle odpowiednich przesłanek mo-
ralności społecznej, politycznej i międzynarodowej, jest wy-
razem tego wzajemnego świadczenia społeczeństw i naro-
dów wobec siebie – to słowa wypowiedziane przez papieża 
16 II 1982 na spotkaniu z Polonia Nigeryjską w Lagos. 
Przed wspólnotą polską w Argentynie Jan Paweł II rozcią-
gnął jeszcze szersze perspektywy, umieszczając jej decyzję  
o wyjeździe lub pozostaniu na obczyźnie na płaszczyźnie 
Opatrzności i planów Bożych: Bóg pozwolił waszym ojcom  
i wam zbudować dom i stworzyć rodzinne ognisko na innym 
miejscu naszego globu, jakże odległym od ojczystej ziemi, ale 
Jego jest cała Ziemia. Do Pana należy ziemia i to, co ją na-
pełnia, świat i jego mieszkańcy – jak głosi Psalmista (Ps 24, 

1). I On, Pan, rozprowadza swoje dzieci po całej ziemi, by 
mogły się realizować wspaniałe plany poczęte w Miłości; by 
ziemia była napełniana mieszkańcami, by człowiek mógł tę 
ziemię czynić poddaną. Poddaną sobie i Bogu. I tu w Argen-
tynie, przekazujecie życie i wiarę, przekazujecie miłość  
i wiedzę, to, co was stanowi, co posiadacie najcenniejszego  
i najpiękniejszego (10 IV 1987, Buenos Aires). 

Zaraz potem w obydwu cytowanych przemówieniach 
papież stwierdza, iż decyzja o emigracji nie oznacza rezy-
gnacji z własnej tożsamości, co więcej taka rezygnacja wy-
daje się wręcz niemożliwa: wywodzicie się znad Wisły, gdzie 
w przeszło tysiącletniej historii chrześcijańskiego narodu 
znajduje się klucz do waszej czasem może nawet niezrozu-
miałej dla innych dusz, psychiki, sposobu myślenia i postę-
powania (jw.). Tożsamość ta – poddana refleksji – układa się 
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w katalog wartości: wspólne dzieje (historia przeszło tysiąc-
letniego państwa i ochrzczonego Narodu), wspólny język 
(mowa ojczysta), wspólna kultura (tak bardzo humanistycz-
na, bo chrześcijańska), głębokie poczucie godności człowie-
ka, umiłowanie prawdy, sprawiedliwości, wolności pojętej 
po chrześcijańsku, „wolności naszej i waszej”, duch toleran-
cji i solidarności. Trzeba przy tym podkreślić, że ów katalog 
wartości Jan Paweł II sporządza nie tylko z racji na ducho-
we potrzeby swoich adresatów. Będąc od 1978 roku sui ge-
neris emigrantem, sam odkrywa jego rangę – dla siebie i dla 
ludzi (narodów), którym posługuje jako pasterz Kościoła 
powszechnego; w tym punkcie papieskie nauczanie ma czę-
sto wymiar świadectwa: Myślę, że ta Ojczyzna, jej dzieje, 
dzieje Kościoła, dzieje narodu, w jakiś wyjątkowy sposób 
przygotowały mnie do tego, żeby być solidarnym z różnymi 
narodami świata (...). Jest mi łatwo poprzez to właśnie dzie-
dzictwo odnaleźć solidarność szczególną z tymi ludźmi,  
a także z tymi narodami, które cierpią, które w tej wielkiej 
rodzinie ludów są w jakikolwiek sposób dyskryminowane, 
upośledzone, pozbawione wolności, narodowej suwerenno-
ści, pozbawione w życiu czy też w ustroju wewnętrznym 
wystarczającej sprawiedliwości społecznej, jest mi łatwo na-
tychmiast być z nimi wszystkimi, dlatego, ponieważ nauczy-
łem się od maleńkości być z narodem, który miał niełatwe 
dzieje i ma także niełatwą współczesność. I zaraz potem  
– z nie ukrywanym poczuciem dumy: to jest dziedzictwo 
wielowiekowe, tegośmy się nie nauczyli dopiero z Deklaracji 
Narodów Zjednoczonych po drugiej wojnie światowej. Tego 
uczyliśmy się w ciągu stuleci. Z takim powołaniem przyby-
wał na Sobór w Konstancji Paweł Włodkowic. To jest dzie-
dzictwo wiekowe. Trudno być Polakiem nie nosząc w sobie 
tego dziedzictwa (Lagos, jw.). 
 Jest niewątpliwie w tych papieskich słowach „ogrom-
na siła perswazji” (o której mówił cytowany na początku 
tekst ks. Tischnera); jest także zbiór wartości, składających 
się na ową „propozycję etyczną”, jaką stanowi polskość. Tę 
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propozycję Jan Paweł II przemyślał, I WYBRAŁ OSOBIŚCIE, 
jeszcze w swoim okresie „krakowskim”. Jej szczególną syn-
tezę stanowi, oczywiście, poemat Myśląc Ojczyzna – tekst, 
który dostarcza kluczy, by wewnętrznie uporządkować poję-
cia „Ojczyzny”, „Narodu” i patriotyzmu – także ich wykład-
nię w nauczaniu Karola Wojtyły po roku 1978. 
 
1)   Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie  
i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta gra-
nica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich 
ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas; z niej 
się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna... 
        (Karol Wojtyła, Myśląc Ojczyzna) 
 

Ojczyzna daje nam PRZESZŁOŚĆ, poczucie oparcia, 
zakorzenienia, przynależności, tożsamości, „dziedzictwa”; 
poczucie tego, że nie przychodzimy „znikąd”, że nie wszyst-
ko zaczyna się od naszego pokolenia, i że nie muszę – po-
znając siebie, świat, także Boga – wyważać drzwi otwartych. 
To jest ważne także wymiarze „małej ojczyzny” (poznawanie 
lokalnej historii: ludzi o tych samych nazwiskach, zapisa-
nych np. w starych księgach metrykalnych). 

Cytowany poemat powstał w roku 1974. Dziesięć lat 
wcześniej – w okresie Milenium chrztu Polski – temat „zako-
rzenienia” i „dziedzictwa” postawiony został jako klucz do 
opisania tożsamości narodu. Arcybiskup Wojtyła skierował 
wówczas do wszystkich parafii i do wszystkich domów za-
konnych list pasterski, w którym podkreślał rolę nie tylko 
historii Polski, ale i każdej składającej się na nią ludzkiej 
wspólnoty. Stąd środkowa część listu była wymienna, i za-
wierała opis lokalnych dziejów (góralom z Chochołowa Ar-
cybiskup przypomniał np. postać ks. Wojciecha Blaszyń-
skiego a także dramat powstania chochołowskiego; krakow-
skim s. Prezentkom dzieje prowadzonej przez nie szkoły dla 
dziewcząt itd.). 
 Sięganie do „dziedzictwa” 1000-letniej historii nie by-
ło przecież dla Kardynała doraźną formą walki z systemem, 
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który wtedy liczył sobie niespełna pół wieku. Było raczej 
jednym z fundamentalnych nurtów duszpasterstwa.   
W szczególny sposób pokazuje to Duszpasterski Synod Ar-
chidiecezji Krakowskiej, prowadzony przez 7 lat, 1972-79,  
w dziewięćset lecie biskupiej posługi św. Stanisława; trzeba 
jednak powiedzieć, że pastoralnej optyce kard. Wojtyły nie 
umknęła żadna z wielkich rocznic narodowych i kościelnych 
(600-lecie fundacji Uniwersytetu, 500-lecie urodzin Koper-
nika, 500-lecie śmierci św. Jana z Kęt itd.); z wytrwałością 
kierował też uwagę swego Kościoła na jego świętych: Jadwi-
gę, Wincentego Kadłubka, Jacka, brata Alberta i in. 

 Historyczność człowieka wyraża się we właściwej mu 
zdolności obiektywizacji dziejów. Człowiek nie tylko podlega 
nurtowi wydarzeń, nie tylko w określony sposób działa i po-
stępuje jako jednostka i jako należący do grupy, ale ma 
zdolność refleksji nad własną historią i obiektywizacji, opi-
sywania jej powiązanych biegów zdarzeń. Taką samą zdol-
ność posiadają poszczególne ludzkie rodziny, jak też i ludz-
kie społeczeństwa, a w szczególności narody. Te ostatnie, 
podobnie jak pojedynczy człowiek, są obdarzone pamięcią 
dziejową – to cytat z książki „Pamięć i tożsamość”; cytat 
ważny, bo pozwalający doprecyzować papieskie myślenie  
o przeszłości. W tym myśleniu ostatecznie liczy się nie tyle 
„historia”, co „PAMIĘĆ”! Pierwsza wymaga naukowego 
warsztatu, druga – miłości. Nawet wtedy, gdy Karol Wojtyła 
– jako arcybiskup Krakowa, a później jako papież – patro-
nował badaniom historycznym, od ich wyników daleko 
ważniejszy był dla niego ich refleks w świadomości ludzi  
i ich wspólnot. Cóż z tego np., że Europa ma bogatą „histo-
rię” (a może nawet jeszcze bogatszą historiografię), jeśli dziś 
– jak czytamy w adhortacji Ecclesia in Europa – cechuje ją 
utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego (...), wywołu-
jąca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowe-
go zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dzie-
dzictwo pozostawione im przez historię (nr 7). Z takiego my-
ślenia zrodził się także w okresie przygotowań do drugiego 
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milenium chrześcijaństwa postulat oczyszczenia pamięci.
 W tym postulacie chodzi, oczywiście, nie tyle o rewi-
zję historii, co – używając słów ks. Tischnera – o „wybór 
własnej historii”: Wybór własnej historii oznacza, że pewne 
wydarzenia odsuwamy na plan dalszy, inne stawiamy sobie 
w sposób szczególny przed oczy jako jakiś wzór. Ma to 
ogromne znaczenie. Nawiązując do historii człowiek ma 
udział w godności tych, których dzieło kontynuuje. W kon-
tekście naszych rozważań nt. „Ojczyzny”, „Narodu” i „Patrio-
tyzmu”, trzeba powtórzyć pytanie Filozofa: Czyje dzieło chce 
kontynuować dziś polskie sumienie? (Ks. J. Tischner, Etyka soli-

darności).  
Czy wszystko z przeszłości Polski godne jest naśladowania?  
A jeśli nie, to którą część jej historii chcemy dziś kontynu-
ować? 
 Z papieskich tekstów stosunkowo łatwo jest wychwy-
cić część polskiej historii jemu szczególnie bliską – część, 
którą wielokrotnie sam się szczyci i podpowiada swoim ro-
dakom jako słuszny powód do dumy: Przez pięć wieków by-
ła to polskość epoki jagiellońskiej: pozwoliła ona na utwo-
rzenie Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu kultur, wielu 
religii. Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową 
różnorodność. Sam pochodzę z Małopolski, z terenu daw-
nych Wiślan, silnie związanych z Krakowem. Ale nawet i tu, 
w Małopolsce – może nawet w Krakowie bardziej niż gdzie-
kolwiek – czuło się bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu. Nie-
zmiernie ważnym czynnikiem etnicznym w Polsce była także 
obecność Żydów. Pamiętam, iż co najmniej jedna trzecia mo-
ich kolegów z klasy w szkole powszechnej w Wadowicach to 
byli Żydzi. Z niektórymi się przyjaźniłem. A to, co u niektó-
rych mnie uderzało, to był ich polski patriotyzm. A więc pol-
skość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota  
i zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten „jagielloński” wy-
miar polskości, o którym wspomniałem, przestał być, nieste-
ty, w naszych czasach czymś oczywistym (Pamięć i tożsamość).  
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 Rzecz jasna, można też w tekstach Jana Pawła II od-
naleźć takie, które wzywają Polaków do oczyszczenia pa-
mięci (Dotyczącej np. wzajemnych relacji polsko-ukraińskich – 

zob. wystąpienie papieskie we Lwowie, 26 VI 2001). Spośród nich po-
zwolę sobie – z racji na wielką aktualność – przytoczyć tylko 
jeden, skierowany w styczniu 1998 roku do biskupów pol-
skich w trakcie ich wizyty ad limina: w społeczeństwie pol-
skim upadek systemu komunistycznego, opartego na walce 
klas, odsłonił mało widoczne bariery podziałów, zastarza-
łych nieufności i lęków istniejących w sercach ludzi. Odsłonił 
też rany sumień, które poddawane ciężkim nieraz naciskom 
nie wytrzymywały próby, na jaką zostały wystawione. Te 
rany może uleczyć jedynie Boska i ludzka i miłość, której 
znakiem jest przebite na krzyżu Serce Chrystusa. Trzeba, 
żeby Episkopat Polski tę Chrystusową posługę jednania da-
lej prowadził i odważnie jej przewodził. 
 Na koniec tego fragmentu rozważań warto jeszcze 
dodać, iż papieskie myślenie o dziejach i pamięci historycz-
nej narodu w najgłębszym swym wymiarze ma charakter re-
ligijny i teologiczny. Historia wszystkich narodów niesie  
w sobie wezwanie, by przejść w historię zbawienia (Pamięć  

i tożsamość). ZBAWIENIE dokonuje się w historii – mówił Pa-
pież podczas audiencji generalna, 11 marca 1998, i wycho-
dząc  
z Jezusowego logionu (Dz 1, 7) o „czasach” (chronoi) i „chwi-
lach” (kairoi), wykładał: „Chronos” to czas zwykły (...); jed-
nakże w ten zwykły bieg dziejów wpisują się specjalne in-
terwencje Boga, które nadają określonym epokom szczegól-
ną wartość zbawczą. Są to właśnie „kairoi” – chwile Boże. 
Taką „chwilę” Jan Paweł II rozpoznawał np. we chrzcie 
Mieszka lub np. w polskim Milenium (1966). 
 
 Wydaje się, że w pracy wychowawczej ten wymiar 
odkrywania „Narodu” i „Ojczyzny” ma niezwykłe znaczenie 
w formacji młodego człowieka do dojrzałości. W przenikliwy 
sposób pisze o tym Henri J.M. Nouwen. Drugi rozdział jego 
książki „Zraniony uzdrowiciel” („The Wounded Healer”) nosi ty-
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tuł „The Rootless Generation”. Pokolenie bez korzeni to lu-
dzie „bez ojców”. Tradycja, przeszłość, doświadczenie star-
szych, autorytet wieku - znaczą dla nich niewiele, lub nic. 
Lubią powtarzać, że żyją w czasach, gdy wszystkie trady-
cyjne autorytety się skompromitowały... Na pozór nie ma 
nic złego w takiej postawie. Ważne są przecież: krytycyzm, 
samodzielność, dojrzałość. Oczywiście, niemniej w sytuacji, 
gdy odrzuci się – czasem, ot tak dla zasady – skalę wartości 
zaproponowaną przez „starszych”, na jej gruzach bardzo 
często pojawia się jako jedyny system odniesień styl życia 
zaproponowany przez grupę, z którą się żyje; zasadą staje 
się „nie wychylać się, nie odróżniać, iść z modą, z duchem 
czasu”... I to jest niewątpliwe cofnięcie się w rozwoju! Zła-
mać zakaz ojca to grzech; włamać się z grupy – to, co naj-
wyżej, ryzyko wstydu. Kultura, w której istnieje poczucie 
winy, jest kulturą ludzi dojrzałych, odpowiedzialnych; kul-
tura wstydu jest kulturą małoletnich. 
 
2)   Gdy dokoła mówią językami, dźwięczny pośród nich 
jeden: nasz własny. Zagłębia się w myśli pokoleń i zie-
mię naszą opływa i staje się dachem domu, w którym 
jesteśmy razem – poza nim dźwięczy rzadko... 
 

Drugi dar Ojczyzny: MOWA. To nie tylko narzędzie 
komunikowania się. MOWA-POWIERNICZKA myśli wszyst-
kich poprzednich pokoleń; MOWA-WYCHOWAWCZYNI, któ-
ra prowadzi nam rękę; więc piszemy z wielkiej litery Prawda 
i Sprawiedliwość, a z małej kłamstwo i krzywda (Cz. Miłosz). 
Język to najważniejsze narzędzie kultury, nauki, literatury; 
to także jako język symbolu – podstawowe narzędzie sztuki 
(malarstwa, rzeźby, grafiki, filmu itd.). 

Wywołujemy tylko temat, który wystarczyłby na nie-
jedną sesją naukową: papieska refleksja nad kulturą i jej 
znaczeniem dla tożsamości narodu. Klasycznym tekstem (do 
którego Papież wielokrotnie w swoich wystąpieniach powracał) 
pozostaje w tym zakresie jego przemówienie w siedzibie 
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UNESCO (2 czerwca 1980): Naród jest wielka wspólnotą lu-
dzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko kultura. 
Naród istnieje „z kultury” i „dla kultury” (...) Jestem synem 
narodu, który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia 
dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć  
– a on pozostał przy życiu, i pozostał sobą. Zachował wła-
sną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji wła-
sną suwerenność jako naród – nie w oparciu o jakiekolwiek 
środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę 
(...) Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która 
wyraża się w kulturze narodu. Jest to zarazem ta suweren-
ność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny staje 
się człowiek. 

W tym ogólnym dobru, jakim jest kultura, szczególne 
miejsce i rolę spełnia „język”, a więc wielka literatura naro-
dowa (por. List Ojca Świętego na 400-lecie śmierci Jana Kocha-
nowskiego); stąd też w przemówieniu do polskich artystów 
pielgrzymujących do Rzymu w roku 1985 za ważniejsze (!) 
od upamiętniania postaci Mieszka I Papież uznał przypomi-
nanie „Bogurodzicy” (spotkanie „wiary” z „kulturą” jest ważniej-
sze niż spotkanie „wiary” z „historią”). „Bogurodzicę” uczynił też 
Jan Paweł II tematem wielkiej katechezy na temat kultury, 
wygłoszonej w Gnieźnie (3 czerwca 1979) do młodzieży. Nazwał 
wtedy „Bogurodzicę” dokumentem chrześcijańskiego wy-
chowania. Ta „pieśń-orędzie” nie jest tylko zabytkiem. Jest 
dokumentem życia, a także wyznaniem wiary, polskim Cre-
do, katechezą. Wychodząc od analizy pieśni, dochodził Pa-
pież w dalszym ciągu do refleksji nt. kultury w ogóle: Czym 
jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwier-
dzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek 
przez nią tworzy siebie. I nieco dalej: Kultura jest nieustają-
cą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlate-
go też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ide-
ały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją god-
ność i siebie samego wychować. 
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Będąc w dużej mierze owocem „języka” i „mowy oj-
czystej”, kultura jest jednocześnie podstawowym miejscem 
spotkania/dialogu – przenikania się „języków”, odkrycia 
wspólnoty jeszcze szerszej niż tylko naród (kultura łacińska, 
kultura europejska itp.). Kultura – mówił Papież do młodych - 
jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, Współmyślenia 
i WSPÓŁdziałania ludzi. Powstaje ona dla wspólnego dobra 
– i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot (Gnie-

zno, 3 VI 1979). Widać to wyraźnie w przypadku Polski 
 - kraju na styku dwóch światów, Wschodu i Zachodu: 
dwóch kultur, wrażliwości, religii itd. (by się o tym przekonać 
wystarczy wejść do Kaplicy Świętokrzyska w Katedrze Wawel-
skiej). Są przecież kraje, gdzie to wezwanie do dialogu kultu-
rowego wewnątrz narodu jest po dziś dzień warunkiem ich 
przetrwania. O tym Jan Paweł II mówił np. w Kairze (24 II 

2000) wyliczając kulturowe składowe tożsamości „narodu 
egipskiego”: 5 tysięcy lat dawnej cywilizacji, chrześcijaństwo 
(Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Atanazy, Cyryl Aleksandryj-
ski i in.), islam ze wspaniałymi dziełami sztuki i nauczania – 
jak widać, kultura narodu – w postrzeganiu Jana Pawła II - 
nie musi być wcale jednorodna; przeciwnie, może się skła-
dać z wielu kolejnych warstw, nawet takich, które w pierw-
szym odbiorze zdają się być nieprzystawalne do siebie na-
wzajem... Muszą się jednak spotkać, gdyż jedność i harmo-
nia narodu jest wartością bezcenną! 

Zamykając swą gnieźnieńską katechezę do młodych 
Papież skierował do nich 6 próśb – zadań; powiedział wtedy: 
proszę was: 

- Pozostańcie wierni temu dziedzictwu! 
- Uczyńcie je podstawą swojego wychowania! 
- Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy! 
- Przechowajcie to dziedzictwo! 
- Pomnóżcie to dziedzictwo! 
- Przekażcie je następnym pokoleniom! (ostatnie z we-

zwań są z sobą wzajemnie powiązane, bo tylko tworząc 
kulturę, można ją zachować). 
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3)   Ojczyzna – kiedy myślę – słyszę jeszcze dźwięk ko-
sy, gdy uderza o ścianę pszenicy, łącząc się  w jeden 
profil z jasnością nieboskłonu... 
 

Niezwykle trafna jest ta logika poetyckiej refleksji pa-
pieża. Od mowy do kosy. Od kultury języka do kultury pra-
cy. W książce „Pamięć i tożsamość” zwraca zresztą uwagę, iż 
łacińskie słowo cultura znaczy tyle, co uprawa roli, ziemi. Ta 
ziemia jest zadana człowiekowi jako „dziedzictwo” – przez 
Boga (czyńcie sobie ziemię poddaną – por. Rdz 1, 28), ale także 
przez przodków/ojców. Od pojęcia „ojczyzny” dochodzimy w 
ten sposób do „ojcowizny”. Do własnego zagonu, do „małej 
Ojczyzny”. „Ojczyzna” staje się słowem konkretnym w do-
mu, w którym uczymy się rozumieć własne zwyczaje i tra-
dycje. Czy będzie bronił abstrakcyjnych granic ktoś, kto nie 
zna wartości progu własnego domu?... W pojęciach „Ojczy-
zny” i „Narodu”, kryją się źródłowo uświadamiające tę 
prawdę słowa: ojczyzna – ojciec; naród– ród, rodzić, rodzina. 
Stąd też katolicka nauka społeczna wpisuje cnotę patrioty-
zmu w realizację wymagań związanych z IV przykazaniem: 
Czcij Ojca i Matkę swoją. Tu pojawia się bardzo konkretny 
wniosek wychowawczy: droga do wypracowania postawy pa-
triotyzmu biegnie przez odbudowę rodziny [nie czuję się 
uprawniony, ani nie mam narzędzi do potwierdzenia takiej tezy – 
wydaje się wszakże, że kryzys patriotyzmu rzeczywiście zbiega się 
w Polsce z kryzysem rodziny; czy jest to zbieżność tylko czasowa?] 

Ostatni cytowany fragment poematu mówił także  
o pracy. I znów mamy do czynienia z przebłyskiem geniuszu 
(przyszłego) papieża. Istnieje bowiem głęboki związek między 
wychowaniem człowieka do patriotyzmu i wychowaniem 
człowieka do pracy. I to wcale nie tylko na poziomie ethosu 
właściwego pozytywistom. By go odkryć, trzeba sięgnąć do 
IV części encykliki Laborem exercens. Jan Paweł II pisze 
tam (nr 20): Praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy 
ludzi – i na tym polega jej siła społeczna: siła budowania 
wspólnoty. Oczywiście, praca ma też znaczenie głęboko 
osobiste i indywidualne (Praca jest dobrem człowieka dobrem 
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jego człowieczeństwa; przez pracę bowiem człowiek nie tylko prze-
kształca przyrodę dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także 
urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd bardziej 
„staje się człowiekiem” – Tamże, nr 9); trzeba jednak – z dumą (!) 
– powiedzieć, że niesłychanie ważnym elementem polskiego 
doświadczenia w latach 80-tych XX wieku była zrealizowa-
na właśnie we wspólnocie „ludzi pracy” bliskość znaczenio-
wa słów: „patriotyzm” i „solidarność”. Do tego doświadcze-
nia papież nawiązywał wielokrotnie – nie tylko w tekstach 
adresowanych do Polaków (np. Msza św. na Zaspie  
w Gdańsku), ale i w nauczaniu skierowanym do całego Ko-
ścioła (np. w encyklice Sollicitudo rei socialis). 

Powtórzmy: praca ma to do siebie, że przede wszyst-
kim łączy ludzi – wydaje się, że w tym wymiarze potrzebna 
jest w naszym społeczeństwie pilna „praca nad pracą”. Bez 
niej możemy stać się wkrótce raczej bezsilnymi świadkami 
masowej emigracji młodych ludzi. 

 
W sumie, udało nam się wydobyć z papieskiego na-

uczania o „Narodzie” i „Ojczyźnie” trzy przyporządkowane 
tym pojęciom fundamentalne składowe: dzieje, kultura  
i praca. Wszystkie trzy mają wpisaną w siebie zdolność 
wspólnoto-twórczą: wielowymiarowa polskość epoki jagiel-
lońskiej; kultura jako miejsce spotkania; praca, która łączy 
ludzi. Od wychowania do tych (i tak pojętych!) rzeczywistości 
leży – jak się wydaje – klucz do jeszcze jednego: umiejętno-
ści rozróżniania patriotyzmu od nacjonalizmu. 
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                                      Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht 

 

ZNACZENIE KULTURY DLA WYCHOWANIA 

PATRIOTYCZNEGO W ŚWIETLE NAUCZANIA JANA PAWŁA II 

 

W Polsce początku XXI wieku jednym z najtrudniej-
szych społecznych problemów wychowawczych jest wycho-
wanie patriotyczne młodego pokolenia. Po trwającej prawie 
pół wieku ideologicznej walce z patriotyzmem jako warto-
ścią i postawą, jego przywrócenie świadomości i praktyce 
społecznej okazuje się bardzo trudne. Przywoływane głów-
nie w programach politycznych, nie osadzone w rzetelnej 
znajomości historii, budowane w atmosferze nieporozumień 
wokół znaczenia podstawowych pojęć, szczególnie pojęcia 
patriotyzm (nie rzadko mylnie utożsamianego z nacjonalizmem), 
wciąż jest bardziej wyzwaniem niż konsekwentnym działa-
niem wychowawczym. Debacie na jego temat towarzyszy 
nieufność i obawa, że może ona być wykorzystywana in-
strumentalnie do koniunkturalnych celów politycznych.  
W takich momentach szuka się pomocy autorytetów, czy-
telnych i wiarygodnych. Dla współczesnego świata  
w ogromnym stopniu takim autorytetem był i jest Ojciec 
Święty Jan Paweł II . Dla Polski Jan Paweł II był i jest 
oprócz tego wielkim Polakiem, wzorem i autorytetem moral-
nym, którego głos niejednokrotnie pozwalał rozstrzygnąć 
wątpliwości, odzyskać jasność sądu i determinację w trud-
nych decyzjach. Dlatego namysł nad współczesnym wycho-
waniem patriotycznym nie może się obyć bez uważnego 
wczytania się i wmyślenia w nauczanie Jana Pawła II, bez 
zatrzymania się na Jego przykładzie. Zaznaczmy w tym 
miejscu, że rosnąca liczba publikacji zamieszczających bar-
dziej i mniej formalne wypowiedzi Ojca Świętego, relacje  
o Jego życiu, zachowaniach w różnych sytuacjach wydaje 
się zobowiązywać do podjęcia wysiłku studiowania, anali-
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zowania i wprowadzania w życie Jego nauczania i przykła-
du. 

Podjęcie jakiegokolwiek problemu związanego z wy-
chowaniem „w świetle nauczania Jana Pawła II” wymaga 
świadomości iż Ojciec Święty uczył słowami i całym sobą. 
Także tytułowe sformułowanie: Znaczenie kultury dla wy-
chowania patriotycznego - w świetle nauczania Jana Pawła 
II można więc rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy dotyczy-
łby treści papieskiego nauczania związanego z rolą kultury 
w wychowaniu patriotycznym, drugi – postawy i konkret-
nych działań podejmowanych przez Jana Pawła II, świad-
czących o tym jakie znaczenie Ojciec Święty przypisywał 
kulturze w wychowaniu patriotycznym. Obydwa sposoby 
rozumienia łączy spojrzenie na Jana Pawła II jako wycho-
wawcę, w tym przypadku wychowawcę Polaków, ponieważ 
to do nich, swoich rodaków, do dzieci tej samej ojczyzny, 
Ojciec Święty kierował wskazania podkreślające potrzebę 
patriotyzmu i jego kształcenia, szczególnie w młodym poko-
leniu. 

 

1. Kultura u podstaw patriotyzmu 
 

Ojciec Święty Jan Paweł II nie tylko przez Polaków  
i nie tylko w Polsce odbierany był jako wielki patriota. Wła-
snym przykładem uczył ludzi i narody jak wielką wartością 
jest patriotyzm, jak autentycznie można go przeżywać 
otwierając się równocześnie na innych, uświadamiając im 
potrzebę doceniania własnej ojczyzny, przyznawania jej klu-
czowej roli w budowaniu własnej tożsamości. Na początku 
pontyfikatu Jana Pawła II niektórzy komentatorzy między-
narodowi obawiali się, że postać Papieża tak podkreślające-
go swą polskość, i rolę jaką dla kształtowania się Jego toż-
samości miał związek wartości chrześcijańskich i wartości 
narodowych - tradycja w której wzrastał, może budzić sko-
jarzenia nacjonalistyczne. Jednak już pierwsza pielgrzymka 
do Polski w 1979 roku, z ogromną uwagą obserwowana na 
całym świecie, w pełni ukazała głęboki patriotyzm Jana 
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Pawła II. Patriotyzm nie tylko wolny od jakichkolwiek śla-
dów nacjonalizmu, ale porywający wezwaniem rodaków do 
odpowiedzialności za stanowiące o ich tożsamości dziedzic-
two kulturowe i przyszłość ojczyzny, zakorzenione w wierze 
chrześcijańskiej. Również kolejne pielgrzymki do innych 
krajów ukazywały jak wielką wagę Papież Polak przykładał 
do dowartościowania poszczególnych narodów, budzenia  
w nich poczucia narodowej godności. Wszędzie deklarował 
wsparcie Kościoła dla obrony tej godności. Niezwykle zna-
czące jest, iż Jan Paweł II już pod koniec swojego pontyfika-
tu zdecydował doprecyzować swoje rozumienie pojęć patrio-
tyzm i Ojczyzna, m.in. w kontekście kultury. W 1993 roku 
w Castel Gandolfo filozofowie ks. prof. J. Tischner i Prof. K. 
Michalski z wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku  
przeprowadzili z Janem Pawłem II rozmowę o historii XX 
wieku i ocenie dwóch dyktatur tego dramatycznego czasu – 
nazizmu i komunizmu, których Papieżowi przyszło do-
świadczyć. Wśród wielu pytań znalazło się i to jak Ojciec 
Święty rozumie patriotyzm, ojczyznę, naród, relacje narodu 
i kultury z perspektywy wiary i nauki Kościoła. Treść tamtej 
rozmowy została przez Ojca Świętego wykorzystana jako 
podstawa do szerszej refleksji wokół zasadniczych dla 
współczesnego człowieka tematów, opracowanej ostatecznie 
w formie książki zatytułowanej Pamięć i Tożsamość, która 
ukazała się w 2005 roku. 

Potwierdza to wagę jaką Ojciec Święty przykładał do 
zrozumienia przez współczesnych znaczenia głównych pojęć 
pozwalających myśleć o historii jednostek, państw i naro-
dów w świetle historii zbawienia, o roli kultury w życiu na-
rodów. Jan Paweł II podkreśla w tej książce iż Ojczyzna – 
podstawa odrębności narodu - obejmuje terytorium, ziemię 
ale przede wszystkim wartości i treści duchowe składające 
się na kulturę duchową. Jest dziedzictwem przejętym od oj-
ców, ojcowizną, dlatego miłość Ojczyzny - patriotyzm jest 
wartością moralną, obowiązkiem, który trzeba widzieć i ro-
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zumieć w świetle czwartego przykazania Bożego nakazują-
cego cześć oddawaną rodzicom.  

W rozdziale o patriotyzmie czytamy: „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 zagro-
żenie tego dobra, jakim jest ojczyzna.”3 

Rozważanie o kulturze znalazło się, w cytowanej 
książce, w tej samej części, w której znalazły się rozważania 
o narodzie i patriotyzmie. Ojciec Święty mówiąc o kulturze 
przywołuje swoje historyczne przemówienie na temat roli 
kultury w życiu narodów i umacnianiu ich tożsamości, wy-
głoszone w roku 1980 w Paryżu, w siedzibie UNESCO, na 
zaproszenie ONZ. Zostaje w nim zaprezentowane nowe uję-
cie kultury, stanowiące jeden z głównych tematów tego pon-
tyfikatu. Ojciec Święty będzie się do tegoż wystąpienia od-
woływał w następnych latach wielokrotnie, także w czasie 
pielgrzymek do Ojczyzny. Ze względu na wagę tego przemó-
wienia, niezbędne wydaje się przytoczenie go przynajmniej 
w tych fragmentach, które sam Ojciec Święty powtórzył we 
wspomnianej książce, uznając je, jak można sądzić na tej 
podstawie, za kluczowe dla zrozumienia Jego myślenia  
o patriotyzmie i kulturze: „Człowiek żyje prawdziwie ludz-
kim życiem dzięki kulturze. (…) Kultura jest właściwym spo-
sobem istnienia i bytowania człowieka.(…) Kultura jest tym, 
przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowie-
kiem: bardziej  <jest> (…). Naród bowiem jest tą wielką 
wspólnotą ludzi, którą łączą różne spoiwa, ale nade wszyst-
ko właśnie kultura. Naród istnieje  <z kultury>  i  <dla kultu-
ry>.  I dlatego właśnie jest ona tym znamienitym wycho-
wawcą ku temu, aby  <bardziej być>  we wspólnocie, która 
ma dłuższą historię niż człowiek i jego rodzina.(…). Jestem 
synem narodu, który przetrwał najstraszliwsze doświadcze-

                                                 
3 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, 
Kraków 2005, Wydawnictwo Znak, s. 71-72. 
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nia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na 
śmierć – a on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował 
własną tożsamość i zachował pośród rozbiorów i okupacji 
własną suwerenność jako naród – nie biorąc za podstawę 
przetrwania jakichkolwiek innych środków fizycznej potęgi 
jak tylko własna kultura, która się okazała w tym przypad-
ku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj 
mówię o prawach narodu wyrosłych z podwalin kultury  
i zmierzających ku przyszłości, nie jest echem żadnego  <na-
cjonalizmu>  ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego do-
świadczenia i humanistycznych perspektyw człowieka. Ist-
nieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyra-
ża się w kulturze narodu. Jest to zarazem suwerenność, 
przez którą równocześnie najbardziej suwerenny jest czło-
wiek.”4 

Spróbujmy podsumować racje, jakie Ojciec Święty 
przedstawiał współczesnemu człowiekowi, uświadamiając 
mu nierozdzielność kultury i patriotyzmu. Od początku  
w centrum nauczania Jana Pawła II znajdował się człowiek, 
jego osobowa godność, trud jego dorastania do pełnego 
człowieczeństwa. Kultura to nie, w pierwszym rzędzie, dzie-
ła składające się na jej dorobek, ale przede wszystkim czło-
wiek, świat człowieka, w języku filozofii - świat jego „istnie-
nia i bytowania”. Człowiek jako osoba żyje we wspólnotach. 
Zasadnicze dla jego życia i rozwoju są wspólnoty naturalne, 
te w których człowiek się rodzi – rodzina i naród, wspólnoty 
dane i zadane człowiekowi przez Boga jako wielkie dobro 
wymagające miłości, służby i obrony. Jest ono rozpoznawa-
ne, podtrzymywane i rozwijane przez kulturę. Stanowi ona  
z jednej strony kształtujący człowieka świat wytworów du-
chowych i odzwierciedlający go, ucieleśniający, świat wy-
tworów materialnych, z drugiej – świat wartości, ku którym 
człowiek dąży szukając sensu życia, starając się ten sens 
twórczo realizować, to działania tym dążeniem uruchamia-
ne. W centrum kultury stoi moralność. Podstawowym wy-
                                                 
4 Jan Paweł II, Pamięć i Tożsamość …, s. 89-90. 
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miarem każdej kultury jest wymiar religijny ponieważ to  
w nim widoczne jest wychodzenie w poszukiwaniu sensu 
poza siebie, poza rzeczywistość materialną, potrzeba Trans-
cendencji, dążenie do Absolutu. Kultura w sensie budowa-
nia człowieczeństwa jest w swej istocie humanizacją świata, 
jego przekształcaniem, wychowywaniem ludzi w niej żyją-
cych. Ojciec Święty często powtarzał, iż wychowanie jako 
takie przebiega w kulturze, przez kulturę i dla kultury. Jeśli 
uświadomimy sobie, że zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II 
kultura jest i powinna być podstawą tożsamości narodowej, 
staje się oczywista nierozdzielność kultury i patriotyzmu  
a tym samym - wychowania patriotycznego.  

 

2. Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II o roli kul-
tury w wychowaniu patriotycznym 

 

Problemy związków kultury i patriotyzmu, Ojciec 
Święty przybliżał rodakom głównie w czasie swoich piel-
grzymek do Polski, wydobywając za każdym razem te pro-
blemy, które wskazywały na zagrożenie ważnych wartości 
narodowych i religijnych, od początków polskiej państwo-
wości w kulturze polskiej ściśle ze sobą związanych. Po 
ukazaniu Polakom ich samych jako wspólnoty narodowej  
i religijnej w czasie pielgrzymki 1979 roku, w 1983 roku, 
Ojciec Święty uświadamiał jak być wiernym wartościom 
własnej kultury w sytuacjach trudnych. Do narodu z tru-
dem dźwigającego się z doświadczenia stanu wojennego 
mówił podkreślając moralny wymiar miłości Ojczyzny i po-
trzebę podjęcia związanych z nim zadań wychowawczych: 
„Istnieje też nierozerwalna więź między prawdą i miłością  
a całą ludzką moralnością i kulturą. Można z pewnością 
stwierdzić, że tylko w tym powiązaniu wzajemnym człowiek 
może prawdziwie żyć jako człowiek i rozwijać się jako czło-
wiek. Jest to ważne w wymiarze rodziny, tej podstawowej 
ludzkiej wspólnoty. Ale jest to z kolei ważne w wymiarze ca-
łego wielkiego społeczeństwa, jakim jest naród. Jest to waż-
ne w wymiarze poszczególnych środowisk, zwłaszcza tych, 
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które z natury swojej posiadają zadanie wychowawcze, jak 
szkoła czy uniwersytet. Jest to ważne dla wszystkich, któ-
rzy tworzą kulturę narodu (…).  

Cały naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, 
a to zaufanie opiera się na prawdzie. Owszem, cały naród 
polski musi odzyskać to zaufanie w najszerszym kręgu swej 
społecznej egzystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawo-
wa. Nie zawaham się powiedzieć, że od tego właśnie – od 
tego przede wszystkim: od zaufania zbudowanego na praw-
dzie zależy przyszłość Ojczyzny. Trzeba centymetr po cen-
tymetrze i dzień po dniu budować zaufanie – i odbudowy-
wać zaufanie – i pogłębiać zaufanie! Wszystkie wymiary 
społecznego bytu, i wymiar polityczny, i wymiar ekonomicz-
ny, i oczywiście – wymiar kulturalny i każdy inny, opiera się 
ostatecznie na tym podstawowym wymiarze etycznym: 
prawda – zaufanie – wspólnota. Tak jest w rodzinie. Tak jest 
też na inną skalę w narodzie i państwie.”5  

Dzisiaj uderza dramatyczna aktualność tych słów  
i głębokie zrozumienie przez Ojca Świętego zagrożeń stoją-
cych przed narodem, trudności w wychowaniu do etycznego 
wymiaru życia społecznego w Polsce, co Jan Paweł II będzie 
podnosił i akcentował w czasie kolejnych pobytów w Oj-
czyźnie coraz mocniej. 

Oprócz myśli przekazywanych wszystkim Polakom, 
dla nauczycieli szczególnie wymowne są słowa adresowane 
wprost do nich. Przypomnijmy rok 1991 i przemówienie we 
włocławskiej katedrze na spotkaniu z nauczycielami, wy-
chowawcami i katechetami. Jan Paweł II podkreślał tam 
m.in. główne zadanie szkoły – kształcenie i wychowanie. 
Wyjaśniając je mówił: „W podejmowaniu tego zadania nie 
wystarczy patrzeć tylko w wyimaginowaną przyszłość, ale 
trzeba ją już teraz jakoś tworzyć, trzeba mieć przed oczyma 
całą tradycję narodu, społeczeństwa, państwa. Powiedział 

                                                 
5 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. Wrocław 1983, w: Pielgrzymki 
do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, Kraków 2006,Wydawnictwo Znak,  
s. 324.    
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ktoś słusznie, że narody, które tracą pamięć, schodzą do 
rzędu plemienia.  

Jest dziś w toku wielka dyskusja nad kształtem 
obecnej i przyszłej Polski, jest i musi być dyskusja nad 
kształtem polskiej szkoły. Wiemy, jaka ta polska szkoła  by-
ła podczas zaborów, a potem pod okupacją hitlerowską.  
To tu, niedaleko stąd, umęczony został polski patriota i syn 
Kościoła Franciszek Stryja za nauczanie dzieci w prywat-
nych domach pacierza i katechizmu.  

Wiemy, jak bardzo trudna – mówiąc z pozycji intere-
sów i praw rodziny oraz narodu – była nasza szkoła po za-
kończeniu wojny, kiedy stała się po prostu terenem walki 
ideologicznej, miejscem laicyzacji i sprzeczności między ofi-
cjalnym nauczaniem państwowym a tym, co czuł naród, 
czego pragnęła przeciętna polska rodzina, zwłaszcza rodzi-
na wierząca. (…) Jako pasterz Kościoła pragnę (…) wyrazić 
uznanie i podziękowanie tym wszystkim wychowawcom  
i nauczycielom, którzy w trudnych, a czasem bardzo trud-
nych warunkach, swoim słowem i postępowaniem, dzięki 
odwadze i mądrej roztropności pomogli w ogromnej mierze 
zachować i przekazać młodzieży autentyczne wartości 
chrześcijańskie i narodowe. To ich świadectwo było i pozo-
staje szczególnie cenne.”6  
  Wiele z tych refleksji Ojca Świętego nic nie straciło 
na swej aktualności. Nie jest to jedynie nawoływanie czy 
przekonywanie o potrzebie wychowania patriotycznego. Oj-
ciec Święty stara się uświadomić słuchaczom konieczność 
podjęcia tego wyzwania, pomóc w zrozumieniu jego trudno-
ści i złożoności wynikającej z uwarunkowań historycznych, 
ale równocześnie podkreśla, że mimo trudności można  
i trzeba to wyzwanie podjąć, czego dowodem była pełna de-
terminacji praca na tym polu wielu nauczycieli, którym na-
leży się szacunek i uznanie. 

                                                 
6 Jan Paweł II, Przemówienie do katechetów, nauczycieli i uczniów. Wło-
cławek 1991, .w: Pielgrzymki do Ojczyzny…, s. 682. 
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Okazją szerszego dopowiedzenia co powinno być za-
sadniczą treścią wychowania patriotycznego Polaków stała 
się kanonizacja bł. Jadwigi Królowej,  na krakowskich Bło-
niach w czerwcu 1997 roku. Święta Jadwiga Królowa, przez 
Jana Pawła II darzona wielką czcią Patronka Polski, została 
wyniesiona na ołtarze jako wzór świętości ale równocześnie 
jako przykład miłości do Polski, miłości zakorzenionej w mi-
łości do Chrystusa. Ojciec Święty mówił na Błoniach: „<Nie 
miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!> – tak na-
pisze Apostoł (1 J 3, 18). Bracia i Siostry! Uczmy się w szkole 
św. Jadwigi Królowej, jak wypełniać to przykazanie miłości. 
Zastanawiajmy się nad <polską prawdą>. Rozważajmy, czy 
jest szanowana w naszych domach, w środkach masowego 
przekazu, urzędach publicznych, parafiach? Czy nie wymy-
ka się niekiedy ukradkiem pod naporem okoliczności? Czy 
nie jest wykrzywiana, upraszczana? Czy zawsze jest  
w służbie miłości? Zastanawiajmy się nad  <polskim czy-
nem>. Rozważajmy, czy jest podejmowany roztropnie. Czy 
jest systematyczny, wytrwały? Czy jest odważny i wielko-
duszny? Czy jednoczy, czy też dzieli ludzi? Czy nie uderza w 
kogoś nienawiścią albo pogardą? A może tego czynu miłości, 
polskiego chrześcijańskiego czynu jest zbyt mało? (por. St. Wy-
spiański, Wesele). 

<Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i praw-
dą!>”.7  

Uderza nas dziś jak głęboko Jan Paweł II znał Pola-
ków, na jak ważne i stale aktualne problemy zwracał nam 
uwagę. W tym miejscu zauważmy także odwołanie do Wy-
spiańskiego – co zostanie podniesione w dalszej części tych 
rozważań. 

Jeszcze bardziej dobitnie w  perspektywie namysłu 
nad wychowaniem patriotycznym brzmią słowa skierowane 
przez Ojca Świętego do nauczycieli i wychowawców  

                                                 
7 Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. kanonizacyjnej bł. 
Królowej Jadwigi na  krakowskich Błoniach, w: Pielgrzymki do Ojczy-
zny…, s. 973. 
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w czerwcu 1999 roku w  Łowiczu. Zanim je przytoczymy, 
podkreślmy, że wpisywały się one w kontekst całej piel-
grzymki 1999 roku, w jej szczególne nasycenie treściami 
patriotycznymi i odwołaniami do ważnych dla Polski wyda-
rzeń historycznych. Ojciec Święty postanowił w 10 lat po 
odzyskaniu wolności przypomnieć Polakom o co walczyli, o 
co chodzi w odzyskanej wolności, jak powinien myśleć o za-
daniach tego czasu człowiek zaangażowany w służbę Oj-
czyźnie w różnych miejscach i sferach odpowiedzialności, 
szczególnie człowiek  wierzący, chrześcijanin. Wszystkie 
przemówienia i homilie tej pielgrzymki układają się w pro-
gram wychowania patriotycznego – jako odbudowywania 
pamięci i przynaglania do odpowiedzialności. Wciąż na no-
wo powinien być odczytywany i analizowany tekst bezpre-
cedensowego przemówienia wygłoszonego 11 czerwca 1999 
roku w polskim Parlamencie, do polskich parlamentarzy-
stów, ale poprzez nich jako reprezentantów narodu – także 
do wszystkich Polaków. Coraz bardziej zobowiązujące oka-
zują się słowa: „Służba narodowi musi być zawsze ukierun-
kowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego 
obywatela. (…). W polskiej tradycji nie brakuje wzorców ży-
cia poświęconego całkowicie dobru wspólnemu naszego na-
rodu. Te przykłady odwagi i pokory, wierności ideałom i po-
święcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia i postawy u 
wielu Polaków, którzy bezinteresownie i z poświęceniem ra-
towali Ojczyznę, gdy była ona poddawana najcięższym pró-
bom. Jest oczywiste, że troska o dobro wspólne winna być 
realizowana przez wszystkich obywateli i winna przejawiać 
się we wszystkich sektorach życia społecznego. (…) Wyzwa-
nia stojące przed demokratycznym państwem domagają się 
solidarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli – nieza-
leżnie od opcji politycznej czy światopoglądu; wszystkich, 
którzy pragną razem tworzyć wspólne dobro Ojczyzny.”8 
Odnajdujemy tu wizję współczesnego patriotyzmu, koniecz-

                                                 
8 Jan Paweł II,  Przemówienie wygłoszone w Parlamencie Warszawa 
1999, w: Pielgrzymki do Ojczyzny…, s. 1084-1085. 
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nego, zdaniem Ojca Świętego, do właściwego rozwoju Polski. 
To pełna poświęcenia służba dobru wspólnemu Ojczyzny, 
pamięć o zobowiązaniach płynących z pięknych przykładów 
i heroicznych postaw ludzi, którzy wnieśli wkład w budo-
wanie dobra Ojczyzny na przestrzeni dziejów. Nie można nie 
zauważyć iż w przemówieniu tym Jan Paweł II przypomniał 
fragment kazania O miłości ku Ojczyźnie ks. Piotra Skargi. 
W tym kontekście bardziej zrozumiałe stają się słowa skie-
rowane w tym samym roku do nauczycieli w Łowiczu, gdy  
Ojciec Święty mówił: „Szkoła winna stać się kuźnią cnót 
społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. (…) 

Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach dzieci i młodzie-
ży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na do-
bro wspólne narodu i uczyć młodzież odpowiedzialności za 
przyszłość. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości 
Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie 
można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dzie-
jów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwar-
tych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj.”9  

W tym krótkim fragmencie znajdujemy jasny pro-
gram wychowania patriotycznego. Celem jest rozwijanie  
i pogłębianie w młodym pokoleniu uczuć patriotycznych  
i więzi z Ojczyzną, co powinno się dokonywać poprzez  wy-
czulenie na dobro wspólne narodu i uczenie odpowiedzial-
ności za przyszłość narodu. Ojciec Święty łączy odpowie-
dzialność za przyszłość narodu ze służeniem narodowi. 
I chodzi nie tylko o realizację tych celów wśród wielu in-
nych, ale generalnie o wychowanie „w duchu miłości Ojczy-
zny”, co wymaga kształcenia do znajomości dziejów, trady-
cji, kultury, a więc tego co można nazwać szeroko rozumia-
ną kulturą. Program ten był przez Jana Pawła II nie tylko 
Polakom przedstawiany i wyjaśniany, ale przede wszystkim 
ukazywany poprzez wyrazistą postawę Ojca Świętego, po-
twierdzony Jego niezwykłym świadectwem.  

                                                 
9Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św., Łowicz 1999. w: Pielgrzymki do 
Ojczyzny…, s. 1144.   
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3. Jan Paweł II - wzorem wychowania patriotyczne-
go przez kulturę 

 

Jan Paweł II wychowywał Polaków do miłości Ojczy-
zny poprzez własną, jednoznacznie deklarowaną i demon-
strowaną postawę. Przyjrzyjmy się co złożyło się na tę po-
stawę.  

Ojciec Święty  od początku do końca swego pontyfi-
katu podkreślał swoją przynależność do narodu polskiego, 
zakorzenienie w jego kulturze.  Mówił o sobie „Papież z rodu 
Polaków”. Już rozpoczynając pierwszą pielgrzymkę w 1979 
roku witał Polaków w warszawskiej katedrze słowami: „Lu-
dzi wszystkich zawodów, którzy poprzez swą pracę buduje-
cie Polskę współczesną, spuściznę po pokoleniach: spuściznę 
umiłowaną, spuściznę niełatwą, zadanie wielkie. Nasz pol-
ski  <wielki zbiorowy obowiązek> – Ojczyznę (Cyprian Kamil 

Norwid).”10  
Widoczna jest tu głęboka troska o Ojczyznę i utoż-

samianie się z trudnościami Polaków. Ojciec Święty podkre-
ślał dumę z pięknych, heroicznych dziejów Polski ale jedno-
cześnie  domagał się jako Polak właściwego do wartości na-
rodowych i religijnych szacunku. Przekazując Polakom 
twardą lekcję wierności Bożemu Dekalogowi, tłumacząc wa-
gę obrony polskiej rodziny w świetle IV przykazania,  wołał 
dramatycznie w roku 1991 w Kielcach: „Może dlatego mó-
wię tak jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! 
To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry!  
I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie 
do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie 
obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! 
Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo nisz-

                                                 
10 Jan Paweł II, Przemówienie do księży i wiernych archidiecezji war-
szawskiej zgromadzonych w katedrze, Warszawa 1979, w: Pielgrzymki do 
Ojczyzny…, s. 13. 
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czono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej 
lekkomyślnie niszczyć!”11 

Wyrażanie przywiązania do Ojczyzny i autentycznej 
troski o jej rozwój, było w czasie każdej pielgrzymki pogłę-
biane przez Jana Pawła II dłuższą wypowiedzią o historii  
danego miejsca, wydarzenia, wpływie konkretnych faktów   
i postaci na losy Polski i polskiego Kościoła. Dotyczyło to 
zarówno skali ogólnopolskiej, jak regionalnej i lokalnej. Za-
dziwiać może orientacja Ojca Świętego w polskiej historii, 
szczegółowość przekazu znacznie wykraczająca poza sym-
boliczne wspomnienie okoliczności czy historycznego kon-
tekstu wygłaszanych słów – jak to spotyka się w kurtuazyj-
nych przemówieniach. Ojciec Święty uczył Polaków ich wła-
snej historii. Wiele razy pojawiało się w Jego rozważaniach 
spojrzenie na całość dziejów Polski, na ich wyjątkowość. We 
wspomnianej książce Pamięć i tożsamość , długie fragmenty 
poświęcone są przypomnieniu ważnych momentów w histo-
rii Polski. W rozdziale o związkach narodu i kultury znajdu-
jemy syntezę specyfiki <polskości> widzianej przez pryzmat 
polskiej historii. Papież pisze: „Historycznie polskość ma za 
sobą bardzo ciekawą ewolucję. Takiej ewolucji nie przeszła 
prawdopodobnie żadna inna narodowość w Europie. Na-
przód, w okresie zrastania się plemion (...) to polskość pia-
stowska była elementem jednoczącym: rzec by można, była 
to polskość <czysta>. Potem przez pięć wieków była to pol-
skość epoki jagiellońskiej: pozwoliła ona na utworzenie Rze-
czypospolitej wielu narodów, wielu kultur, wielu religii. 
Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową różno-
rodność. (…) A więc polskość to w gruncie rzeczy wielość i 
pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Wydaje się jednak, 
(pisał Jan Paweł II w 2005 roku) że ten <jagielloński> wymiar pol-
skości, o którym wspomniałem, przestał być, niestety, w na-
szych czasach czymś oczywistym.”12  

                                                 
11 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawianej  na lotnisku  
w Masłowie – 1991,w: Pielgrzymki do Ojczyzny…, s. 618. 
12 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 92. 
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Dla uważnego słuchacza i czytelnika słów Papieża, 
szczególnie dla nauczycieli, tekst cytowanej książki podob-
nie jak fragmenty przemówień do Polaków to wyraźny prze-
kaz edukacyjny. Niesie treści, które Jan Paweł II uważał za 
ważne nie tylko w momencie przekazu, dla przybliżenia Je-
go intencji, ale jako wymagające przypomnienia ze względu 
na ich wagę dla rozumienia polskiej współczesności i jej za-
korzenienia w historii. Myślenie historyczne, znajomość 
dziejów i tradycji, wybitnych postaci i ich dorobku jest 
przekazem patriotycznym i kulturowym charakterystycz-
nym dla Ojca Świętego. Specyfiką tego przekazu były rów-
nież częste odwołania do polskiej kultury artystycznej i na-
ukowej.  

W Polsce, podobnie jak na szlakach innych pielgrzy-
mek i podróży po świecie, zawsze przewidziane były spotka-
nia z ludźmi kultury i nauki, z artystami i uczonymi. Jan 
Paweł II stawiał im wysokie wymagania i nie ukrywał ocze-
kiwań, że będą służyć duchowemu rozwojowi Ojczyzny, bę-
dą bronić miejsca piękna i prawdy wśród ważnych dla na-
rodu wartości. W wielu przemówieniach Ojciec Święty od-
woływał się do fundamentalnych dla polskiej kultury dzieł, 
szczególnie do literatury i teatru, które były mu najbliższe. 
Najczęściej pojawiał się Norwid, czy Wyspiański, których 
poruszającą poezję Karol Wojtyła recytował jeszcze jako 
młody aktor, wahający się na jakiej drodze służyć najwyż-
szym wartościom. Te odwołania do konkretnych twórców  
i dzieł to równocześnie sugestia gdzie szukać pogłębienia, 
co trzeba poznać, co jest ważnym dla Polaków i pięknym 
przekazem, to inspiracja do stałego powracania do własnej 
kultury. To podkreślenie, że naród jest przede wszystkim 
wspólnotą języka i kultury, wspólnotą wymagającą wspól-
nych symboli i kodów. Wymownym pożegnaniem Jana Paw-
ła II z polskimi parlamentarzystami po spotkaniu w Sejmie 
były rzucone już na odchodnym, z pogodnym uśmiechem 
porozumienia, historyczne słowa: „Wiwat Król, wiwat Na-
ród, Wiwat wszystkie stany”. Czy dziś słowa te byłyby jesz-
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cze w Parlamencie i wśród medialnych odbiorców kodem 
wzajemnego zrozumienia i porozumienia? 

Ojciec Święty uczył też Polaków pamięci o polskich 
świętych, ich niezwykłych biografiach, o potrzebie inspiro-
wania się ich przykładem i stałego  zwracania się do Nich  
o orędownictwo, powierzania im polskich spraw. 

Ważnym wymiarem  patriotyzmu Ojca Świętego było 
Jego przywiązanie do polskich tradycji, polskiego folkloru, 
szczególnie tradycji wiążących się z polską religijnością  
i pobożnością. Powszechnie znana była imponująca znajo-
mość polskich kolęd z wielkim zaangażowaniem śpiewanych 
przez Ojca Świętego w gronie polskich przyjaciół w okresie 
Bożego Narodzenia, przywiązanie do śpiewu Godzinek czy 
nabożeństwa Gorzkich Żali. Odwiedzający Go uczyli się, że 
polska pieśń i taniec, strój i język mogą sprawiać radość, 
być wartościowym darem dla kogoś kochającego Ojczyznę. 

Jan Paweł II w czasie prawie każdego pobytu na ro-
dzinnej ziemi znajdował okazję do wyrażenia zachwytu jej 
urodą, krajobrazem, niepowtarzalnym pięknem odkrywa-
nym w każdym regionie i zakątku Polski. Wychowywani 
przez lata kontaktów z Janem Pawłem II do tej wrażliwości, 
Polacy starali się w programie każdego pobytu Ojca Święte-
go w Ojczyźnie zmieścić jakieś malownicze miejsca i trasy. 
Równocześnie tą drogą, poprzez Jego przykład sami uczyli 
się, że świadomy zachwyt pięknem ojczystego krajobrazu  
to ważny element miłości Ojczyzny. 

Obserwując Ojca Świętego jako wychowawcę uczące-
go Polaków patriotyzmu, nie można nie poświęcić specjalnej 
uwagi Jego pracy nad patriotyzmem młodzieży, pokolenia  
- co zawsze podkreślał Jan Paweł II - będącego przyszłością 
narodu i Kościoła. We wszystkich spotkaniach Jana Pawła 
II z polską młodzieżą, gdy pojawia się temat stosunku do 
Ojczyzny, uderza ton głębokiej powagi, podkreślanie trudu 
polskiego patriotyzmu szczególnie przeżywanego przez 
współczesnego młodego człowieka, zrozumienie powodów 
tych trudności. Dopiero po takim poważnym, apelującym do 
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odwagi i odpowiedzialności głośnym myśleniu o miłości Oj-
czyzny następuje apel, żeby się nie poddawać, żeby tej  
trudnej swą historią Ojczyzny nie zdradzać szukaniem ła-
twizny, żeby ją rzetelnie poznawać po to, by kultywować 
wartości, które mogą i powinny budzić dumę, a starać się 
eliminować wady narodowe. Ta szczególna rozmowa z mło-
dym pokoleniem Polaków przebiegała za każdym razem po-
dobnie, wywołując najpierw skupienie będące odpowiedzią  
na zaufanie Ojca Świętego, traktującego młodych słuchaczy 
ze zrozumieniem ale i  z całą powagą, potem entuzjazm po-
rozumienia i gotowości podjęcia wyzwań. Jan Paweł II tłu-
maczył i pokazywał sobą, że bycie Polakiem nie musi ozna-
czać zagrożenia wyśmianiem, nie musi być powodem  kom-
pleksów i przyjmowania jako reakcji obronnej cynicznego 
dystansu, ale też nie musi oznaczać sztucznych, patetycz-
nych deklaracji i narzucanych frazesów. Może być wyzwa-
niem, zadaniem, próbą, sferą wartych wysiłku ideałów. 
Słowa kierowane do młodzieży z Częstochowy czy Skałki,  
z Franciszkańskiej czy Westerplatte są już trwałym elemen-
tem polskiej kultury (żeby przypomnieć tylko Apel Jasnogórski 
z 1983 roku z fragmentem rozpoczynającym się słowami: „Czu-
wam – to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie 
wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska.”13) Choć na pew-
no zbyt rzadko są obecne w działaniach wychowawczych. 
Przytoczmy mniej znaną wypowiedź, do młodzieży polonij-
nej, stanowiącą fragment przemówienia na spotkaniu z Po-
lonią australijską, w Melbourne w 1986 roku. Duża część 
młodych uczestników tego spotkania  była to emigracja pol-
ska po stanie wojennym. Dziś słowa te mogą być wskaza-
niem dla młodych ludzi tak licznie opuszczających Polskę. 

„Prąd życia unosi Was zapewne poza prawdziwą rze-
czywistość, poza skalę prawdziwych wartości. Dlatego nie po-
zwalajcie sobie na rozproszenie, temu sprzyja życie współcze-
sne, nie ulegajcie też złudnym fascynacjom cywilizacji materia-

                                                 
13 Jan Paweł II,  Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży. 
Jasna Góra 1983, w: Pielgrzymki do Ojczyzny…, s. 264. 
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listycznej, nie poddawajcie się frustracjom cywilizacji materiali-
stycznej, nie poddawajcie się frustracjom, które idą w ślad za 
tą materialistyczną cywilizacją: cywilizacją użycia i zużycia. 
Człowiek żyje prawdziwie po ludzku, prawdziwie ludzkim ży-
ciem dzięki kulturze, a pierwszym zadaniem kultury jest nie-
ustanne odnawianie pamięci człowieka po to, aby mógł podej-
mować wciąż na nowo zadania, które na niego czekają. Dlatego 
teraźniejszość nie może się odrywać od przeszłości. Ojczyzną 
człowieka jest nie tylko przestrzeń, w której przyszedł na świat 
i gdzie żyje, ale także ta, w której może odczytywać utrwalone 
w całej tradycji, w dokumentach, wartości jakie nadają sens 
jego życiu. To też stanowi źródło natchnienia i motyw angażo-
wania się w poszukiwanie wartości, w rozwój wartości o zasię-
gu powszechnym. Nasza wiara, która w swoim uniwersalnym 
wymiarze wejdzie wkrótce w trzecie tysiąclecie od narodzin 
Chrystusa, dla nas, Polaków, stanowi ponad tysiącletnie dzie-
dzictwo, tak długie, jak nasza historia. Nasza wiara, powta-
rzam, nie utożsamia się z żadną określoną kulturą, ale jedno-
cześnie każdemu człowiekowi ofiarowuje taki punkt oparcia,  
z którego może się wznieść ponad horyzont tego, co przejścio-
we. Dlatego trzeba zachować, trzeba odświeżać pamięć, otwie-
rać się przede wszystkim w modlitwie na działanie Bożej Mą-
drości.”14 

Słowa te można traktować jak szczególny przewodnik 
do kształtowania patriotyzmu młodych Polaków na dłużej 
bądź krócej opuszczających kraj. Trzeba im uświadamiać  
i wyjaśniać, że to nie sentymenty, choć często uważane za  
centrum przeżywania więzi z Ojczyzną, ale budowanie pa-
mięci, odkrywanie w tradycji najważniejszych dla swego ży-
cia i jego sensu wartości jest najważniejsze. 

Idąc śladami Ojca Świętego nie można nie zakończyć 
podkreśleniem roli Maryi także w wychowaniu patriotycz-
nym prze kulturę. Kult Matki Bożej, liczne polskie sanktu-
aria maryjne z całym bogactwem zachowywanych w nich 

                                                 
14 Jan Paweł II, Przemówienie do Polonii australijskiej, Melbourne - 1986,  
w: Marek Skwarnicki, Australijska wiosna, Kraków 1988, Społeczny In-
stytut Wydawniczy Znak, s. 178-179. 
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form pobożności i tradycji, tradycyjne nabożeństwa maryj-
ne, charakterystyczne i rozpoznawalne wizerunki Maryi, 
poświęcone Maryi pieśni, poezja – to wszystko składa się na 
ważny nurt polskiej kultury, bez znajomości którego trudno 
byłoby mówić o pełnym wychowaniu patriotycznym. Przy-
kładem jest podkreślane przez Ojca Świętego miejsce pieśni 
Bogurodzica w polskiej historii, tożsamości i kulturze. 

Wszystkie ważne sprawy Ojciec Święty zawsze zawie-
rzał Maryi. Do tych ważnych spraw należała Ojczyzna, jej 
losy, mądry i ofiarny patriotyzm Polaków. Miejscem tego 
zawierzenia była przede wszystkim Matka Boża Królowa 
Polski z Jasnej Góry. Jasna Góra, kult Matki Bożej Królowej 
Polski ikona Czarnej Madonny to jeden z najważniejszych 
elementów tworzących rdzeń polskiej kultury. W jej historię 
wpisują się także kolejne pobyty Jana Pawła II na Jasnej 
Górze, wypowiadane tam słowa i modlitwy. Zakończmy więc 
stwierdzeniem, że wychowanie patriotyczne Polaków, wi-
dziane przez pryzmat nauczania i przykładu Jana Pawła II, 
musi być oparte na zawierzeniu tej trudnej rzeczywistości  
i zadań Maryi. Niech te rozważania zamkną słowa, którymi 
w trudnym czasie pielgrzymki 1983 roku Jan Paweł II mo-
dlił się na Jasnej Górze: „O Matko! Zostałem powołany do 
posługi Kościołowi powszechnemu na rzymskiej stolicy świę-
tego Piotra. Z myślą o tej uniwersalnej, powszechnej posłu-
dze powtarzam wciąż: Totus Tuus. Pragnę być sługą 
wszystkich! Równocześnie jestem synem tej ziemi i tego na-
rodu. To jest mój naród. To jest moja Ojczyzna. 
 
 

Matko! Wszystko moje jest Twoim!  
Matko! Wszystko moje jest Twoim! 

Cóż Ci mogę więcej powiedzieć. Jak inaczej jesz-
cze zawierzyć tę ziemię, tych ludzi, to dziedzictwo. 

Zawierzam tak, jak umiem. 
Ty jesteś Matką. Ty zrozumiesz i przyjmiesz.”15 

                                                 
15 Jan Paweł II, Przemówienie w czasie Apelu Jasnogórskiego w Często-
chowie w 1983 r., w: Pielgrzymki do Ojczyzny …, s. 298. 
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Ks. dr Andrzej Sułek 

 

PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA POSTAW WOBEC 
OJCZYZNY I NARODU 

 

Implikacje z badań empirycznych.  

 
W kontekście społeczno – politycznych i kulturowych 

zmian, takich jak: wstąpienie Polski do NATO i przyjęcie 
nas do Unii Europejskiej ożywają dyskusje o naszej tożsa-
mości narodowej i niebezpieczeństwie obniżania się uczuć 
patriotycznych. Przegląd naukowych publikacji z ostatnich 
lat pozwala zauważyć, że wśród bogactwa opracowań po-
dejmujących problematykę tożsamości narodowej i etnicz-
nej, obrazu innych etnicznie, stereotypów etnicznych, sto-
sunku do innych narodów, uprzedzeń czy dyskryminacji 
etnicznej - stosunkowo niewiele powstaje analiz psycholo-
gicznych dotyczących wprost patriotyzmu czy w ogóle po-
staw wobec ojczyzny i narodu (zob. Simonides 1998; Skarżyń-
ska 1998, 2000, Skarżyńska, Poppe 1997, Gałązka, Gałązka 
2006, Ostrowska 2006). Ta sytuacja oraz moje wcześniejsze 
zainteresowania zagadnieniem patriotyzmu (Sułek 1997, 
2000) skłoniły mnie do podjęcia programu badawczego, któ-
rego celem było rozpoznanie kształtu postaw wobec ojczy-
zny i narodu oraz ich psychospołecznych źródeł. Badania 
zmierzały do zidentyfikowania i określenia, jaki układ cech 
psychicznych, jakie doświadczenia życiowe oraz jakie czyn-
niki społeczne można uznać za psychologiczne źródła okre-
ślonych postaw wobec Ojczyzny i Narodu.  
 

1. Teoretyczne podstawy badań 
 

Patriotyzm (także nacjonalizm i kosmopolityzm) został 
ujęty w kategorii postawy. Postawę rozumiemy jako względ-
nie stałe ustosunkowanie, które wyraża się w gotowości 
podmiotu do pozytywnych lub negatywnych reakcji (intelek-
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tualnych, emocjonalnych i behawioralnych) wobec jej przedmio-
tu (Prężyna 1973 s. 25). Ponieważ interesujące nas postawy: 
(patriotyczna, nacjonalistyczna i kosmopolityczna) możemy 
potraktować jako zespół postaw (por. Mądrzycki 1977 s. 67), 
przyjęto na podstawie literatury, że na patriotyzm, nacjona-
lizm i kosmopolityzm składają się następujące postawy:   

 

1. Postawa jednostki wobec własnej Ojczyzny i Narodu (tu 
pytamy, czy jednostka preferuje interes własnego Narodu 
i Ojczyzny czy też interes całej ludzkości i świata). 

 

2. Postawa jednostki wobec innych narodów - tu pytamy, 
czy jednostka preferuje akceptujące, przyjazne odniesie-
nie do innych narodów (współpraca, partnerstwo 
z innymi narodami), czy też odniesienie wrogie (walka 
z nimi, dążenie do ich likwidacji). 

 
 Przecięcie powyżej omówionych kontinuów pozwala 
identyfikować poszczególne postawy: patriotyczną, nacjona-
listyczną i kosmopolityczną. Graficzną ilustrację powyższej 
koncepcji przedstawia rys. 1 
 
 
Postawa jednostki wobec innych narodów 
     walka, dążenie do likwidacji 
 

                             Kosmopolici                 Nacjonaliści 
                           nietolerancyjni   

ludzkość Postawa jednostki wobec 
własnego narodu  
i ojczyzny oraz do ludzkości i świata   

                                                                                                                   
             ludzkość i świat                                                    naród i ojczyzna  
 
                         Kosmopolici                     Patrioci  
                         tolerancyjni  
 
     współpraca, partnerstwo 
 
 
 

 
Rys. 1. Teoretyczny model postaw wobec Ojczyzny i Narodu  
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 Uwzględniając powyższe ustalenia dla potrzeb na-
szych badań przyjmiemy rozumienie patriotyzmu jako po-
stawy człowieka, który: 
 

1. Do własnego narodu ma nastawienie pozytywne, zaanga-
żowane (dobro własnego narodu jest dla niego ważniej-
sze, niż dobro innych narodów lub grup narodów czy ca-
łej ludzkości, ma poczucie tożsamości narodowej - po-
czucie więzi z narodem, odczuwa potrzebę przynależno-
ści do narodu, troszczy się o dobro narodu, jest gotowy 
do pracy i poświęcenia dla ojczyzny, szanuje tradycję 
i historię, zna tradycję i historię i chce ją jeszcze więcej 
poznawać).   

 

2. Do innych narodów ma nastawienie pozytywne (jest 
otwarty na inne narody, dostrzega dobro i wartości 
w innych narodach, jest gotowy do współpracy z innymi 
narodami na zasadzie obopólnych korzyści, akceptuje 
inne narody) (por. Blok 1994). 

 
Ogólne zestawienie podstawowych wymiarów postaw: 

patriotycznej, nacjonalistycznej i kosmopolitycznej podaje 
Tabela 1. 
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 Podsumowując ten fragment teoretycznego wprowa-
dzenia konkludujemy, iż dla zidentyfikowania postaw: pa-
triotycznej, nacjonalistycznej i kosmopolitycznej pytamy 
najpierw o postawę jednostki wobec własnego Narodu 
i Ojczyzny oraz świata i ludzkości (czy preferuje interes na-
rodu i ojczyzny czy ludzkości i świata), a następnie o po-
stawę jednostki wobec innych narodów (czy preferuje walkę, 
dążenie do likwidacji czy współpracę i partnerstwo). Aby to 
było możliwe skonstruowano metodę do badania tych 
dwóch wymiarów (Skala Postaw Wobec Ojczyzny).  
 
 
         2. Wyniki badań patriotyzmu 
 

 W badaniach wzięło udział ponad 300 osób, do analiz 
zakwalifikowano wyniki 314 osób. 141 - to mężczyźni 
(44,9%), a 173 - to kobiety (55,1%) w przedziale wiekowym 
między 16 a 65 lat (średnia wieku 32,8 lat). Badanie przy 
użyciu Skali Postaw Wobec Ojczyzny pozwoliło na uzyska-
nie przez każdą badaną osobę dwóch niezależnych wyników 
w skali patriotyzmu i w skali nacjonalizmu. Miarą poziomu 
patriotyzmu była suma punktów uzyskanych w odpowiedzi 
na 45 itemów skali patriotyzmu (każdy item od 1 do 7 
punktów). Badani mogli więc uzyskać wyniki w zakresie od 
45 do 335 punktów. Uzyskane wyniki mieściły się 
w zakresie między 88 a 309 punktów, a średnia wyniosła 
230,2 pkt. Miarą poziomu nacjonalizmu była suma punk-
tów uzyskanych w odpowiedzi na 23 itemy skali nacjonali-
zmu (każdy item od 1 do 7 punktów). W skali nacjonalizmu 
badani mogli uzyskać wyniki w zakresie od 23 do 161 
punktów. Uzyskane wyniki mieściły się w przedziale od 23 
do 117 punktów, a średnia wyniosła 54,9 punktów. Ogólne 
zestawienie wyników w skali patriotyzmu i w skali nacjona-
lizmu dla wszystkich badanych ilustruje Tabela 2. 
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 Średnia dla patriotyzmu (230,2) jest wyraźnie powyżej 
teoretycznego środka skali (190), a średnia wyników nacjonali-
zmu jest wyraźnie poniżej teoretycznego środka tej skali. Ogól-
nie można wnioskować, że całą populację cechuje wysoki po-
ziom patriotyzmu, duże nasilenie pozytywnych uczuć do wła-
snej ojczyzny i narodu, gotowość do zaangażowania się na 
rzecz ojczyzny oraz niski poziom nacjonalizmu, mało wrogości 
czy niechęci do innych narodów, niewielkie tendencje do poni-
żania innych narodów.  

Oprócz wymiarów patriotyzmu i nacjonalizmu badano 
również zmienne psychologiczne, mogące tłumaczyć genezę 
tych postaw. Wykorzystując istniejące w literaturze sugestie 
i wyniki dotychczasowych badań analizom poddano: potrzeby 
jednostki, preferowane wartości, orientacje indywidualizm 
i kolektywizmu, religijność (zmienne osobowościowe) oraz od-
działywanie rodziny, szkoły, i wspólnot, w tym również religij-
nej (zmienne społeczne). W wystąpieniu niniejszym omówię wy-
niki procedury korelacyjnej16. 

W celu sprawdzenia zależności między patriotyzmem  
a potrzebami psychicznymi skorelowano wyniki patriotyzmu ze 
Skali Postaw Wobec Ojczyzny (PWO) z wynikami skal potrzeb 
Testu Przymiotników ACL17. Związki między patriotyzmem a 
potrzebami w aspekcie obrazu realnego ilustruje poniższa Ta-
bela 3.  

                                                 
16 Korelacja wskazuje związek między zmiennymi. Może ona przyjąć wartości 
liczbowe w przedziale <-1;1>. Im większa wartość bezwzględna, tym silniejszy 
związek między badanymi zmiennymi. Znak (+) oznacza zależność dodatnią 
(im silniejsza jedna zmienna, tym silniejsza druga), natomiast znak (-) ozna-
cza korelację ujemną (im silniejsza jedna zmienna, tym słabsza druga). Istot-
ność różnic, np. 0,005 wskazuje, że istnieje prawdopodobieństwo mniejsze 
niż 0,005, że tak wysoka korelacja jest przypadkowa. 
17 Test Przymiotników (The Adjective Check List – ACL) H.G. Gougha i A.B. 
Heilbruna (1965, 1983) w wersji z 1980 r. pozwala na wieloaspektowe bada-
nia 37 wymiarów osobowości człowieka. Zasadniczo autorzy traktują ten test 
jako metodę badania obrazu siebie, rozumianego jako element struktury oso-
bowości. Osoba badana wybiera spośród listy 300 przymiotników te, którymi 
opisuje siebie: Jaki jestem (obraz realny) oraz jaki chciałbym być (obraz ide-
alny). W programie badawczym zastosowano cały test ACL, zaś w pracy ogra-
niczono się do wyników ze skal potrzeb. 
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W analizie wyników obrazu realnego wszystkich ba-
danych tylko w przypadku 4 spośród 15 skal potrzeb nie 
stwierdzono korelacji istotnej statystycznie z patriotyzmem. 
Najsilniejszy dodatni związek z patriotyzmem mają potrze-
by: podporządkowywania się (Def-real), wytrwałości (End-
real), porządku (Ord-real), opiekowania się (Nur-real), ro-
zumienia siebie i innych (Int-real), poniżania się (Aba-real)  
i osiągnięć (Ach-real). Najsilniejszy związek ujemny z patrio-
tyzmem mają potrzeby: autonomii (Aut-real), zmiany (Cha-
real), kontaktów heteroseksualnych (Het-real) i ekshibicjo-
nizmu (Exh-real). Korelacje między patriotyzmem a potrze-
bami w grupie mężczyzn są bardzo podobne do wyników 
uzyskanych dla całej populacji; oprócz związków, które za-
chodzą w całej populacji badanych, stwierdzono jeszcze do-
datni związek patriotyzmu z potrzebą agresji (Agg-real). Ina-
czej kształtują się wyniki korelacji patriotyzmu i potrzeb 
w aspekcie realnym w grupie kobiet. Tutaj stwierdzono ko-
relacje istotnie statystycznie tylko w przypadku trzech skal 
potrzeb: podporządkowywania się (Def-real) i opiekowania 
się (Nur-real) – te korelacje są dodatnie, oraz autonomii 
(Aut-real) – ta korelacja jest ujemna.  

Związki między patriotyzmem a potrzebami 
w aspekcie obrazu idealnego ilustruje poniższa Tabela 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6
6

 

Tabela 4. Wskaźniki korelacji (r Pearsona) między wynikami 
w skalach potrzeb ACL (obraz idealny) a patriotyzmem 
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 W całej populacji badanych wyniki obrazu idealnego 
w 11 skalach potrzeb korelują w sposób istotny statystycz-
nie z patriotyzmem. Dodatni związek zaistniał dla skal po-
trzeb: porządku (Ord-ideal), wytrwałości (End-ideal), podpo-
rządkowywania się (Def-ideal), rozumienia siebie i innych 
(Int-ideal), opiekowania się (Nur-ideal), poniżania się (Aba-
ideal) i afiliacji (Aff-ideal). Związek ujemny zachodzi dla skal 
potrzeb: zmiany (Cha-ideal), autonomii (Aut-ideal), ekshibi-
cjonizmu (Exh-ideal) i agresji (Agg-ideal). Związki między 
potrzebami i patriotyzmem w podgrupach mężczyzn i kobiet 
są bardzo podobne do tych stwierdzonych dla całej popula-
cji badanych, z tym że w grupie mężczyzn nie stwierdzono 
korelacji istotnej statystycznie między patriotyzmem i po-
trzebą poniżania się (Aba-ideal), a w podgrupie kobiet takiej 
korelacji nie stwierdzono dla potrzeby afiliacji (Aff-ideal).  
 W celu ujęcia zależności między patriotyzmem a pre-
ferowanymi wartościami przeprowadzono korelacje między 
wynikami Kwestionariusza Preferencji Wartości Rokeacha18 
a patriotyzmem. Odpowiednich ustaleń dokonano oddziel-
nie dla wartości finalnych i instrumentalnych. Obliczenia 
korelacji między wynikami, jakie badani uzyskali na pozio-
mie poszczególnych wartości a wynikami uzyskanymi 
w skali patriotyzmu pokazały wiele związków między tymi 
zmiennymi. Związki te ilustrują Tabele 5 i 6.  
 

                                                 
18 Kwestionariusz Preferencji Wartości (Value Survey) Rokeacha (1973) 
przeznaczony jest do badania systemu wartości (Brzozowski 1986 s.527). 
Najnowszą wersję G, której tłumaczenie wykorzystano w tych badaniach 
tworzą: lista 18 wartości ostatecznych (terminal) - WO i lista 18 wartości 
instrumentalnych (instrumental) - WI. Każdą z tych list osoba badana ma 
uporządkować według uznawanego przez siebie porządku ważności tych 
wartości w jej życiu (Śliwak 2001). 
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Do wartości finalnych, których preferencja dla całej 
populacji badanych wysoko koreluje z patriotyzmem, nale-
żą: Zbawienie, Bezpieczeństwo narodowe, Mądrość, Piękno 
świata, Pokój na świecie, Równość ludzi. Wartości, których 
preferencja w całej populacji badanych towarzyszy niskim 
wynikom patriotyzmu to: Wygodne życie, Przyjemność ży-
cia, Życie pełne wrażeń. W grupie mężczyzn wartości skore-
lowane z wysokim patriotyzmem to: Zbawienie, Mądrość  
i Piękno świata, a wartości, które są skorelowane z niskimi 
wynikami – patriotyzmu to podobnie jak dla całej populacji: 
Wygodne życie, Przyjemność życia, Życie pełne wrażeń. 
W grupie kobiet wartości skorelowane z wysokimi wynikami 
patriotyzmu to: Bezpieczeństwo narodowe, Zbawienie, Pokój 
na świecie, Równość ludzi. Wartościami skorelowanymi  
z niskimi wynikami patriotyzmu są podobnie jak w grupie 
mężczyzn i w całej populacji badanych: Wygodne życie, 
Przyjemność życia, Życie pełne wrażeń.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7
0

  

Tabela 6. Wskaźniki korelacji (r Pearsona) między patriotyzmem  
i wartościami instrumentalnymi 
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 Wartości instrumentalne, których preferencja w całej 
populacji badanych towarzyszy wysokim wynikom patrioty-
zmu to: Uczynność, Posłuszeństwo, Uczciwość, Wyrozumia-
łość. Wartości, których preferencja towarzyszy niskim wy-
nikom patriotyzmu są: Samodzielność, Pomysłowość, Lo-
giczność myślenia, Zdolność, Refleksyjność. Dla mężczyzn 
wartościami wysoko skorelowanymi z wysokimi wynikami 
patriotyzmu są: Uczynność, Posłuszeństwo, Odpowiedzial-
ność, zaś niskim wynikom patriotyzmu u mężczyzn towa-
rzyszy preferencja takich wartości, jak: Samodzielność, Po-
mysłowość. W grupie kobiet wartości wysoko skorelowane  
z wysokimi wynikami patriotyzmu są takie same jak w całej 
populacji. Wyrozumiałość, Uczciwość, Posłuszeństwo, 
Uczynność, natomiast wartości instrumentalne wysoko 
skorelowane z niskimi wynikami patriotyzmu to: Ambicja, 
Logiczność myślenia, Pomysłowość, Czystość.  

Dla poznania zależności między patriotyzmem a in-
tensywnością postawy religijnej i kryzysem religijnym prze-
prowadzono procedurę korelacyjną między wynikami 
w skali patriotyzmu i wynikami uzyskanymi w skalach in-
tensywności postawy religijnej i kryzysu religijnego w Skali 
Postaw Religijnych Prężyny 19. Tabela 7 ukazuje korelacje 
pomiędzy patriotyzmem a skalami intensywności postawy 
religijnej i kryzysu religijnego.  

                                                 
19 Skala Postaw Religijnych Prężyny jest metodą pomiaru intensywności 
postawy religijnej rozumianej jako siły, z jaką jednostka wyraża swoje 
przychylne lub nieprzychylne ustosunkowanie się wobec Boga i nad-
przyrodzoności w rozumieniu religii chrześcijańskiej, a ściślej katolickiej 
(Prężyna 1968, 1973). Ustosunkowanie to przejawia się w uznaniu Boga 
jako Stwórcy świata i celu ostatecznego człowieka, w świadomej akcepta-
cji zależności człowieka od Boga oraz w okazywaniu Bogu należnej czci 
i szacunku, m.in. poprzez spełnianie Jego woli. W niniejszych badaniach 
wykorzystano skróconą wersję skali (21 itemów) a także 6 niestandary-
zowanych twierdzeń tworzących eksperymentalną wersję Skali Kryzysu 
Religijnego (Prężyna 1971). 
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Tabela 7. Wskaźniki korelacji (r Pearsona) między patriotyzmu  
a intensywnością postawy religijnej i kryzysem religijnym 
 

KORELACJE: PATRIOTYZM I INTENSYWNOŚĆ, KRYZYS 
mężczyźni 
N=141 

kobiety 
N=173 

cała grupa 
N=314 skale 

korelacja istotność korelacja istotność korelacja istotność 
Intensywność 0,522 .000*** 0,447 .000*** 0,487 .000*** 
Kryzys -0,349 .000*** -0,342 .000*** -0,349 .000*** 

 

 Zarówno dla całej populacji badanych jak i dla grup 
mężczyzn i kobiet stwierdzono wysokie, istotne statystycz-
nie korelacje dodatnie patriotyzmu z intensywnością posta-
wy religijnej i wysokie, istotne statystycznie korelacje ujem-
ne patriotyzmu z kryzysem religijnym. 
 W celu odpowiedzi na pytanie, czy istnieje współ-
zmienność patriotyzmu oraz indywidualizmu, kolektywizmu 
i afiliacji dokonano obliczenia korelacji między tymi zmien-
nymi.  
Tabela 8 zawiera obliczone korelacje między patriotyzmem  
a skalami indywidualizmu, kolektywizmu i afiliacji uzyska-
nymi badaniem Skalą Indywidualizm – Kolektywizm Adam-
skiej20.  
 

Tabela 8. Wskaźniki korelacji (r Pearsona) między patriotyzmem 
a indywidualizmem, kolektywizmem i afiliacją 
 

KORELACJE: PATRIOTYZM 
I INDYWIDUALIZM, KOLEKTYWIZM, AFILIACJA 

mężczyźni 
N=141 

kobiety 
N=173 

cała grupa 
N=314 skale 

korelacja istotność Korelacja istotność korelacja istotność 
Indywidualizm -0,378 .000*** -0,280 .000*** -0,328 .000*** 
Kolektywizm 0,257 .001** 0,152 .023* 0,207 .000*** 
Afiliacja 0,137 .105 0,067 .378 0,102 .072 

 

 

                                                 
20 Skala Indywidualizmu – Kolektywizmu Adamskiej jest narzędziem do 
pomiaru orientacji indywidualistycznych i kolektywistycznych. Kwestio-
nariusz zawiera 54 pozycje, po 18 w każdej skali: Indywidualizmu, Kolek-
tywizmu i Afiliacji (Adamska 1997). 
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Jak widać, wyraźnie powiązane z patriotyzmem są dwie  
z rozważanych tu zmiennych. Najsilniejsze korelacje (ujem-
ne) istnieją między patriotyzmem i indywidualizmem za-
równo dla całej populacji badanych jak i w grupach męż-
czyzn i kobiet; związek ten jest wyraźnie silniejszy w grupie 
mężczyzn. Trochę słabsze, ale również istotne statystycznie 
korelacje (dodatnie) zachodzą między patriotyzmem i kolek-
tywizmem; najsilniejsze również w grupie mężczyzn. Afilia-
cja nie koreluje z patriotyzmem w sposób istotny staty-
stycznie ani w całej populacji, ani w grupach mężczyzn  
i kobiet. 
 W celu wykazania, czy istnieje związek między patrio-
tyzmem a aprobatą społeczną zbadano korelacje między 
wynikami w skali patriotyzmu a wynikami aprobaty spo-
łecznej uzyskanymi w badaniu Kwestionariuszem Aprobaty 
Społecznej (KAS) Drwala i Wilczyńskiej21. Wyniki procedury 
korelacyjnej zawiera tabela 9.  
 
Tabela 9. Wskaźniki korelacji (r Pearsona) między wynikami pa-
triotyzmu a aprobatą społeczną 
 

 

KORELACJE: PATRIOTYZM I APROBATA SPOŁECZNA 
mężczyźni 
N=141 

kobiety 
N=173 

cała grupa 
N=314 skala 

korelacja istotność korelacja istotność korelacja istotność 
aprobata 0,359 .000*** 0,134 .079 0,252 .000*** 
  

Zarówno dla całej grupy jak i w grupie mężczyzn wy-
kazano bardzo wysoką korelację dodatnią między patrioty-
zmem a aprobatą społeczną, natomiast w grupie kobiet nie 
stwierdzono istotnych statystycznie korelacji między tymi 
zmiennymi. Oznacza to, że zmienne te u mężczyzn są moc-

                                                 
21 Kwestionariusz Aprobaty Społecznej KAS Drwala i Wilczyńskiej składa 
się z 29 zdań opisujących zachowania i cechy o wyraźnej aprobacie bądź 
dezaprobacie społecznej. Służy do ustalenia wpływu zmiennej aprobaty 
społecznej na zachowanie badanych (Drwal, Wilczyńska 1980, Wilczyńska, 
Drwal 1995). 
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no ze sobą powiązane, nie wykazują takiego powiązania  
u kobiet.  

Celem znalezienia powiązań między patriotyzmem  
a zmiennymi środowiskowo – społecznymi dokonano obli-
czenia korelacji między patriotyzmem i skalami Arkusza 
Środowiskowego22. Wyniki pokazały wiele zależności między 
patriotyzmem a zmiennymi obrazującymi uwarunkowania 
środowiskowo społeczne tej postawy. Wyniki te zestawiono 
w poniższej Tabeli 10.  
 

Tabela 10. Wskaźniki korelacji (r Pearsona) między wynikami pa-
triotyzmu a uwarunkowaniami środowiskowo – społecznymi 
 

KORELACJE: PATRIOTYZM I UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWO-SPOŁECZNE 
mężczyźni  N=141 kobiety  N=173 cała grupa N=314 

skale 
korelacja istotność korelacja istotność korelacja istotność 

Dom-patr 0,536  .000*** 0,334  .000*** 0,429 .000*** 
Dom-nacj 0,194  .011* 0,141  .032* 0,164 .002** 
Szkoła-patr 0,359  .000*** 0,324  .000*** 0,342 .000*** 
Szkoła-nacj -0,123  .073 -0,097  .103 -0,113 .023* 
Kościół-patr 0,466  .000*** 0,341  .000*** 0,398 .000*** 
Kościół-nacj -0,273  .001** -0,14  .034* -0,211 .000*** 
Aktywność 
własna-patr 

0,448  .000*** 0,332  .000*** 0,393 .000*** 

Aktywność 
własna-nacj 

0,028  .372 0,034  .330 0,023 .340 

Rówieśnicy-
patr 

0,329  .000*** 0,196  .005** 0,265 .000*** 

Rówieśnicy-
nacj 

0,068  .210 0,022  .387 0,041 .233 
 

                                                 
22 Arkusz Środowiskowy własnej konstrukcji. Został on opracowany dla 
analizy czynników społecznych warunkujących postawy wobec ojczyzny 
i narodu. Jako czynniki takie zostały w metodzie uwzględnione: 1. od-
działywania rodziny; 2. szkoły; 3. wspólnoty religijnej; 4. działania 
i doświadczenia własne jednostki; oraz 5. oddziaływania grup rówieśni-
czych i organizacji. Ostateczną wersję metody tworzy 99 itemów w 10 
skalach (Dom-patr- 27 itemów, Dom-nacj – 9 itemów, Szko-patr – 6 ite-
mów, Szko-nacj – 7 itemów, Kościół-patr – 6 itemów, Kościół-nacj – 8 
itemów, Aktyw-patr – 11 itemów, Aktyw-nacj – 7 itemów, Rów-patr – 9 
itemów i Rów-nacj – 9 itemów). Badany do każdego itemu zaznacza od-
powiedź na pięciostopniowej skali (Sułek 2006 s. 96).  
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Tylko dla nielicznych skal nie stwierdzono korelacji 
istotnych statystycznie. Dla całej populacji najwyższe do-
datnie korelacje stwierdzono między patriotyzmem a patrio-
tycznymi oddziaływaniami domu, następnie Kościoła, ak-
tywności własnej i szkoły, a w dalszej kolejności grup ró-
wieśniczych. Podobna kolejność siły korelacji jest dla grupy 
mężczyzn: oddziaływania patriotyczne domu, Kościoła, ak-
tywności własnej, szkoły i grup rówieśniczych wysoko kore-
lują z patriotyzmem. W grupie kobiet najsilniejsza jest kore-
lacja patriotyzmu z oddziaływaniami Kościoła, następnie 
domu i aktywności własnej, szkoły, a następnie grup rówie-
śniczych. Zauważono też, że z patriotyzmem korelują nie-
które skale oddziaływań nacjonalistycznych, ale korelacje 
patriotyzmu z oddziaływaniami nacjonalistycznymi domu są 
wyraźnie mniejsze niż korelacje patriotyzmu z oddziaływa-
niami patriotycznymi domu. Ponadto korelacja oddziaływań 
nacjonalistycznych szkoły (dla kobiet) i Kościoła (dla wszyst-
kich grup) jest ujemna.  
 Zestawienie wyników procedury korelacyjnej pokazu-
je, że spośród 82 wszystkich zmiennych, których wyniki 
uzyskano w badaniach, aż 54 zmienne korelują w sposób 
istotny statystycznie z patriotyzmem w całej badanej popu-
lacji, dla 30 zmiennych są to korelacje istotne statystycznie 
na poziomie p<.000. Do wyników tych należy po 11 skal po-
trzeb obrazu realnego i idealnego (ACL), 19 wartości (9 final-
nych i 10 instrumentalnych), 2 skale religijności, indywidu-
alizm i kolektywizm, 8 czynników społecznych i aprobata 
społeczna.  
Zestawienie tych korelacji uszeregowanych w kolejności  
od najsilniejszych do najsłabszych prezentuje Tabela 11. 
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Wartości uzyskanych korelacji wskazują najpierw na 
bardzo silny związek patriotyzmu z intensywnością postawy 
religijnej (korelacja 0,487). Ten wynik oraz wysokie korela-
cje patriotyzmu z uwarunkowaniami społeczno – środowi-
skowymi (skale: Dom-patr, Kościół–patr oraz Aktywność 
własna – patr; korelacje pow. 0,39) wskazują na silne po-
wiązanie tych zmiennych. Religijność nakładająca obowiąz-
ki wobec społeczności jest fundamentem ukształtowania się 
postawy patriotycznej. Równocześnie przy przyjęciu posta-
wy patriotycznej za wtórną wobec postawy religijnej, można 
wnioskować, że obydwie mają silne źródło w oddziały-
waniach społeczno – środowiskowych, szczególnie w wy-
chowaniu patriotycznym i religijnym w domu rodzinnym, 
oddziaływaniach duszpasterskich Kościoła i indywidualnym 
za-angażowaniu jednostki na rzecz swojego środowiska 
i ojczyzny. Nieco mniejsze, ale również silne znaczenie dla 
powstawania postawy patriotycznej ma praca wychowawcza 
szkoły oraz oddziaływanie grup rówieśniczych. 

Wśród skal o najsilniejszych korelacjach z patrio-
tyzmem znalazło się także 5 skal wartości finalnych, wśród 
nich 3 wykazujące taki związek, że im wyższy patriotyzm, 
tym niższa ich preferencja: Wygodne życie (dostatnie życie), 
Przyjemność życia (bez nadmiaru pośpiechu, według 
upodobań), Życie pełne wrażeń (pobudzające, aktywne ży-
cie), oraz takie, że im wyższy patriotyzm, tym wyższa ich 
preferencja: Zbawienie (być zbawionym, życie wieczne) 
i Bezpieczeństwo narodowe (ochrona przed napaścią). Moż-
na więc mówić o silnym powiązaniu patriotyzmu 
z preferowaniem wartości interpersonalnych, troską o spra-
wy społeczne i innych ludzi, zdolnością do wyrzeczeń 
i odpowiedzialności, podejmowania wysiłku i poświęcenia, 
nie szukaniem wygód i przyjemności oraz z troską o własne 
zbawienie. Spośród wartości instrumentalnych silnie po-
wiązanych z patriotyzmem szczególną uwagę zwracają: 
Uczynność (praca dla dobra innych) i Posłuszeństwo (obo-
wiązkowość, szacunek dla innych) - im wyższy patriotyzm, 
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tym wyższa ich preferencja, oraz: Samodzielność (poleganie 
na sobie, samowystarczalność) i Pomysłowość (śmiałość, 
twórczość pomysłów) - im wyższy patriotyzm, tym niższa ich 
preferencja. Stąd wnioskować można, że wysoki poziom pa-
triotyzmu charakterystyczny jest dla osób preferujących in-
strumentalne wartości o charakterze międzyludzkim, obo-
wiązkowością, szacunkiem i pracą dla innych, a nie przy-
wiązujących zbyt dużej wagi do instrumentalnych wartości 
o charakterze osobistym, do samowystarczalności i pole-
gania na sobie oraz do walorów intelektualnych.  
 Spośród potrzeb patriotyzm łączy się przede wszyst-
kim z uległością wobec innych, unikaniem konfliktów, pre-
ferencją spokoju nad odnoszeniem zwycięstw w kontaktach 
z ludźmi (Def-real) oraz unikaniem ryzyka, preferencją tego 
co wypróbowane i pewne, poddaniem się kierownictwu 
przełożonych (-Aut-real).  
 Skale obrazu idealnego pokazały związek patrioty-
zmu z poszukiwaniem stabilności, unikaniem nieokreślo-
nych i ryzykownych sytuacji, preferencją rozwiązań spraw-
dzonych i pewnych (-Cha ideal, -Aut ideal), pragnieniem by-
cia obowiązkowym i sumiennym, wytrwałym i zorganizo-
wanym (End ideal, Ord ideal), chęcią bycia sumiennymi, 
skromnymi, cierpliwymi, bezkonfliktowymi, wyrozumiałymi 
i pojednawczymi (Def ideal, -Exh ideal, -Agg ideal), chęcią 
bycia logicznym i przewidującym, przywiązującym wagę do 
sfery poznawczej (Int ideal).  
 Wzrostowi patriotyzmu odpowiada też niski poziom 
kryzysu religijnego. Można zatem wnioskować, że patrio-
tyzm wyrasta na gruncie zintegrowanego życia religijnego, 
umiejętności rozwiązywania problemów natury religijnej, 
akceptacji własnych przekonań religijnych, identyfikacji  
z własną wspólnotą religijną, stałości przekonań, praktyk  
i wartości o charakterze religijnym.  

Tabela wykazuje wiele innych zależności, w tym 
miejscu omówiliśmy tylko te najważniejsze.   
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Analiza patriotyzmu z uwzględnieniem płci badanych 
pokazuje, że patriotyzm mężczyzn i kobiet nieco różni się 
pod względem jego uwarunkowań. Procedura korelacyjna 
dla patriotyzmu i wszystkich zmiennych niezależnych do-
konana w podgrupach mężczyzn i kobiet wyłoniła w pod-
grupie mężczyzn 46 zmiennych, które korelują 
z patriotyzmem w sposób istotny statystycznie (w tym 21 na 
poziomie .000), a w podgrupie kobiet 37 zmiennych korelu-
jących z patriotyzmem w sposób istotny statystycznie  
(w tym 15 na poziomie .000). W grupie mężczyzn takich ko-
relacji jest wyraźnie więcej, ponadto najwyższe wartości 
bezwzględne tych korelacji należą również do grupy męż-
czyzn. Zestawienie tych korelacji w grupach mężczyzn i ko-
biet uszeregowane od najmocniejszych do najsłabszych za-
wiera Tabela 12.  
 

Tabela 12. Korelacje istotne statystycznie dla patriotyzmu w gru-
pach mężczyzn i kobiet 
 

Mężczyźni Kobiety 

Skale 
r Pear-
sona 

istot-
ność 

Skale 
R Pear-

sona 
Istot-
ność 

Dom-patr 0,536 .000 
Intensywność post. 
rel. 

0,447 .000 

Intensywność 0,522 .000 Kryzys rel. -0,342 .000 
Kościół-patr 0,466 .000 Kościół-patr 0,341 .000 
Aktyw-patr 0,448 .000 Dom-patr 0,334 .000 
Bezpiecz. na-
rodowe 

0,433 .000 
P. zmiany (Cha-
ideal) 

-0,333 .000 

Wygodne ży-
cie 

-0,416 .000 
Aktywność wła-
sna-patr 

0,332 .000 

Przyjemność 
życia 

-0,389 .000 Szkoła-patr 0,324 .000 

Życie pełne 
wrażeń 

-0,381 .000 Wygodne życie -0,294 .000 

Indywidu-
alizm 

-0,378 .000 Przyjemność życia -0,292 .000 

Szkoła-patr 0,359 .000 Zbawienie 0,289 .000 

Aprobata 0,359 .000 
P. podporządk. się 
(Def-ideal) 

0,285 .000 

Kryzys rel. -0,349 .000 Indywidualizm -0,280 .000 
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Zbawienie 0,340 .000 Wyrozumiałość 0,276 .000 
Rówieśnicy-

patr 
0,329 .000 Uczciwość 0,260 .001 

Samodziel-
ność 

-0,325 .000 
P. ekshibicjon 

(Exh-ideal) 
-0,258 .000 

P. porządku 
(Ord-ideal) 

0,308 .000 Mądrość 0,256 .001 

Pokój na 
świecie 

0,296 .000 
P. porządku (Ord-

ideal) 
0,255 .000 

P. wytwałości 
(End-ideal) 

0,295 .000 Posłuszeństwo 0,247 .001 

P. podpo-
rządk. się 
(Def-real) 

0,294 .000 Uczynność 0,246 .001 

P. autonomii 
(Aut-real) 

-0,289 .000 
P. autonomii (Aut-

ideal) 
-0,237 .001 

P. autonomii 
(Aut-ideal) 

-0,281 .000 
P. wytrwałośći 

(End-ideal) 
0,227 .001 

P. zmiany 
(Cha-ideal) 

-0,274 .001 Życie pełne wrażeń -0,207 .006 

Kościół-nacj -0,273 .001 
P. agresji (Agg-

ideal) 
-0,197 .005 

Uczynność 0,271 .001 Rówieśnicy-patr 0,196 .005 
Kolektywizm 0,257 .001 Ambicja -0,182 .017 
P. porządku 
(Ord-real) 

0,248 .002 
Logiczność myśle-

nia 
-0,179 .018 

P. ekshibi-
cjon. (Exh-

real) 
-0,236 .002 

P. rozumienia (Int-
ideal) 

0,177 .010 

P. podpo-
rządk. się 
(Def-ideal) 

0,230 .003 
P. opiekowania się 

(Nur-ideal) 
0,176 .010 

P. wytrwało-
ści (End-real) 

0,229 .003 Piękno świata 0,174 .022 

P. rozumie-
nia (Int-ideal) 

0,226 .003 Pomysłowość -0,163 .033 

Pomysłowość -0,224 .008 
P. poniżania się 

(Aba-ideal) 
0,161 .017 

P. agresji 
(Agg-ideal) 

-0,221 .004 Czystość -0,155 .042 

P. ekshibi-
cjon. (Exh-

ideal) 
-0,220 .004 Kolektywizm 0,152 .023 
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P. opiekowa-
nia się (Nur-

ideal) 
0,220 .004 

P. podporządk. się 
(Def-real) 

0,148 .026 

Posłuszeń-
stwo 

0,208 .013 Dom-nacj 0,141 .032 

P. kont. het-
eroseks. 
(Het-real) 

-0,196 .010 Kościół-nacj -0,140 .034 

P. zmiany 
(Cha-real) 

-0,195 .010 
P. autonomii (Aut-

real) 
-0,134 .040 

Dom-nacj 0,194 .011 
Równość lu-

dzi 
0,192 .023 

P. opiekowa-
nia się (Nur-

real) 
0,186 .013 

P. poniżania 
się (Aba-real) 

0,170 .022 

P. osiągnięć 
(Ach-real) 

0,169 .023 

Odpowie-
dzialność 

0,165 .050 

P. agresji 
(Agg-real) 

-0,163 .027 

P. rozumie-
nia (Int-real) 

0,158 .030 

P. afiliacji 
(Aff-ideal) 

0,146 .042 

 
 Porównanie wyników mężczyzn i kobiet w aspekcie 
uwarunkowań patriotyzmu pozwala zauważyć szereg podo-
bieństw i różnic. 

Zarówno w grupie mężczyzn jak i kobiet widać wy-
raźny związek patriotyzmu z oddziaływaniami środowisko-
wo – społecznymi i religijnością; dla mężczyzn większe zna-
czenie mają oddziaływania środowiskowo – społeczne, a dla 
kobiet religijność. Postawa religijna, która zakłada również 
powinność etyczną wobec narodu i ojczyzny jest mocnym 
oparciem dla kształtowania się postawy patriotycznej. Pa-
trioci bardziej niż nie patrioci charakteryzują się mocną 
wiarą w Boga, uznają Go jako Stwórcę świata, okazują Mu 
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należną cześć, gotowi są do spełniania Jego woli, zasady 
postępowania wynikające z wiary odczytują jako powinność 
moralną, są przekonani, że Bóg jest ostatecznym celem 
człowieka. Brak patriotyzmu łączy się z kryzysem religij-
nym, dezintegracją życia religijnego, obniżeniem praktyk re-
ligijnych, pomijaniem modlitwy lub jedynie mechanicznym 
jej odmawianiem, pretensjami i buntem w modlitwie, wąt-
pliwościami dogmatycznymi, obniżeniem nastroju, obniże-
niem poziomu życia religijnego, osłabieniem emocjonalnej 
więzi z Bogiem, negatywnym nastawieniem do Kościoła  
i duchowieństwa. Te wyniki pozwalają postawić hipotezę, że 
kształtowanie patriotyzmu bez ścisłego związku z warto-
ściami religijnymi i kształtowaniem religijności jest prak-
tycznie niemożliwe. Mocnymi źródłami patriotyzmu są: wy-
chowanie religijno – patriotyczne i zaszczepianie uczuć pa-
triotycznych realizowane przez dom i wspólnotę wyznanio-
wą oraz przez szkołę i rówieśników oraz przechodzenie od 
uczuć do konkretnej aktywności patriotycznej. Dla kształ-
towania postawy patriotycznej doniosłe znaczenie ma sze-
roki zakres przykładu rodziców, dziadków i innych człon-
ków rodziny. Organizowanie obchodów świąt i rocznic  
narodowych, wspólne czytanie polskich książek, modlitwy 
za ojczyznę, rozmowy o sprawach Polski, pielęgnowanie tra-
dycji ojczystych, śpiewanie pieśni patriotycznych i biesiad-
nych, zainteresowanie aktualnymi wydarzeniami w kraju, 
traktowanie udziału w wyborach w wolnej Polsce jako waż-
nego obowiązku wobec Ojczyzny, obecność w domu obra-
zów, reprodukcji, dzieł sztuki o tematyce narodowej – to sy-
tuacje, które patrioci często wymieniają w swojej historii ży-
cia. Postrzegają oni też szkołę, do której uczęszczali jako 
miejsce, gdzie słyszeli pochwałę bohaterstwa historycznych 
postaci Polaków, gdzie mówiono o patriotyzmie, dbano o or-
ganizowanie uroczystości i akademii patriotycznych, kon-
kursów wiedzy o własnej miejscowości, regionie, okolicy,  
o Polsce, gdzie poprzez ciekawe lekcje historii, języka ojczy-
stego nauczyciele potrafili uwrażliwić na piękno języka pol-
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skiego i nauczyć miłości do kultury ojczystej, gdzie spotyka-
li nauczycieli, którzy byli pasjonatami piękna polskiego kra-
jobrazu i polskiej kultury, gdzie wystrój klas, korytarzy two-
rzył klimat zainteresowania ojczyzną i budził pozytywne 
emocje. Patrioci łączą dzisiejsze swoje postawy wobec ojczy-
zny i narodu z patriotycznymi oddziaływaniami Kościoła, 
takimi jak: kazania o treści patriotycznej, lekcje religii na-
wiązujące do patriotyzmu, organizowanie w kościele obcho-
dów rocznic patriotycznych i nabożeństw za Ojczyznę,  
wystaw o tematyce patriotycznej i historycznej, wycieczek 
do ważnych miejsc historycznych w Polsce, konkursów  
poświęconych wiedzy o Ojczyźnie, przywiązywanie do tego, 
aby w kościele znajdowały się obrazy, rzeźby, gabloty o te-
matyce historycznej i patriotycznej, praca wychowawcza 
Kościoła podkreślająca, że uczymy się nie tylko dla siebie 
ale i dla dobra Ojczyzny, nakreślanie, jakie mamy obowiązki 
wobec Ojczyzny. Osoby o wysokich wynikach w skali patrio-
tyzmu dostrzegają związek miedzy obecną swoją postawą 
wobec Ojczyzny i Narodu a takimi elementami aktywności 
własnej z historii swojego życia, jak: włączanie się z własnej 
chęci w organizowanie obchodów patriotycznych, troska  
o groby żołnierzy polskich, ofiar wojny lub nieznanego żoł-
nierza, warty honorowe, czynny udział w akademiach lub 
wieczornicach patriotycznych (recytowanie wierszy, śpiewa-
nie pieśni), dekorowanie domu z okazji rocznic patriotycz-
nych i świąt narodowych, czytanie z własnej chęci książek  
i czasopism, oglądanie programów poszerzających wiedzę 
szkolną o Polsce i jej historii, chętne zwiedzanie muzeów, 
izb pamięci narodowej, wycieczki do ważnych historycznych 
miejsc w Polsce. Osoby o wysokim poziomie patriotyzmu  
w kształtowaniu własnej postawy wobec Ojczyzny i Narodu 
dostrzegają też wpływ rówieśników i grup odniesienia, który 
konkretyzował się w dostrzeganiu u rówieśników dużego za-
interesowania sprawami Ojczyzny i obchodami świat naro-
dowych, w ich rozmowach o aktualnych problemach Polski, 
w zwiedzaniu przez nich z zaciekawieniem miejsc historycz-
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nych w Polsce, w ich przynależności do harcerstwa i innych 
organizacji, związków, klubów, dla których sprawy Ojczyzny 
i narodu były ważne, w ich udziale w nabożeństwach za Oj-
czyznę, w ich deklaracjach gotowości pracy dla ojczyzny 
przez jakiś czas za darmo i gotowości oddania życia za  
Ojczyznę, w poświadczaniu, że u nich w domu jest ważne 
przestrzeganie tradycji i zwyczajów ojczystych. 

Dla przedstawicieli obydwóch płci duże znaczenie ma 
system wartości. Wyodrębniono kilka wartości, pod wzglę-
dem których obydwie grupy są zbliżone do siebie. Dla oby-
dwóch płci patriotyzm jest tym mocniejszy, im niższa prefe-
rencja wartości: Wygodne życie, Przyjemność życia, Życie 
pełne wrażeń, Pomysłowość oraz im wyższa preferencja 
wartości: Zbawienie, Uczynność Posłuszeństwo. Patriotyzm 
łączy się więc z przywiązywaniem mniejszej uwagi do warto-
ści intrapersonalnych, spraw osobistych, takich jak wygod-
ne, dostatnie życie, przyjemność życia - życie według wła-
snych upodobań i życie pełne wrażeń - pobudzające, ak-
tywne życie czy do osobistych walorów intelektualnych oraz 
z przywiązywaniem większej wagi do troski o życie wieczne 
oraz realizację dobra dla innych i wychodzenie poza wąsko 
pojmowany interes osobisty. Stąd wielki postulat wychowy-
wania dzieci do poszanowania dobra wspólnego – od wspól-
nej z rodzeństwem zabawki czy książki (to jest nasza książ-
ka i mamy ją szanować), drzewka, które rośnie w parku  
i nie należy go niszczyć, trawy na skwerze, której nie należy 
zaśmiecać, bo wszyscy się nią cieszymy, wody w strumyku, 
której nie należy brudzić itd. Również w tym miejscu akcent 
na wypracowywanie umiejętności pracy wspólnej i widzenia 
siebie jako członka grupy, a nie wyizolowanej jednostki.  
A więc oprócz tego, że „mówiłem wierszyk na akademii”, zo-
baczyć że „nasza klasa brała udział w akademii”, nie tyle 
„wygrałem mecz”, ale „nasza drużyna wygrała”. Patriotą zo-
stanie dziecko, które dziś zdobędzie pojęcie dobra wspólne-
go i wyrobi sobie poczucie przynależności do grupy. Pojęcie 
dobra wspólnego i poczucie przynależności do grupy daje 
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dziecku fundament rozumienia ojczyzny jako dobra wspól-
nego oraz widzenia narodu jako dużej grupy, do której też ja 
należę.  

W obydwóch grupach podobny jest związek patrioty-
zmu z indywidualizmem (ujemny) i kolektywizmem (dodat-
ni). Patriotyzm wzrasta wraz z niechęcią do indywidualnych 
działań, z niechęcią do odseparowywania się od grupy  
i szukania niezależności (u mężczyzn ten związek patrioty-
zmu z indywidualizmem jest silniejszy) oraz wraz z dąże-
niem do poszukiwania oparcia dla siebie w grupie i do iden-
tyfikacji z grupą oraz z przenoszeniem celów i wartości gru-
py ponad własne (również związek patriotyzmu z kolektywi-
zmem jest silniejszy w grupie mężczyzn).  

W obydwóch grupach istnieją skale potrzeb, które 
wykazują podobny związek z patriotyzmem zarówno w gru-
pie mężczyzn jak i kobiet. Spośród potrzeb w zakresie obra-
zu realnego należą do nich: potrzeba podporządkowywania 
się (Def-real) oraz potrzeba autonomii (-Aut-real). Oznacza 
to, że patriotyzmowi zarówno w grupie mężczyzn jak i kobiet 
sprzyjają sumienność, skromność, cierpliwość, zdolność do 
ulegania innym, bezkonfliktowość, unikanie ryzyka i sytu-
acji nieuporządkowanych, preferowanie rozwiązań spraw-
dzonych i pewnych. Spośród potrzeb w zakresie obrazu ide-
alnego takich potrzeb jest więcej. W obydwóch grupach pa-
triotyzm wzrasta, gdy wyższe są oczekiwania co do następu-
jących potrzeb: porządku (Ord-ideal), wytrwałości (End-
ideal), podporządkowywania się (Def-ideal), rozumienia sie-
bie i innych (Int-ideal) i opiekowania się (Nur-ideal) oraz im 
mniejsze są oczekiwania co do potrzeb: autonomii (-Aut-
ideal),. zmiany (-Cha-ideal), agresji (-Agg-ideal) oraz ekshi-
bicjonizmu (-Exh-ideal). Patriotyzm zarówno u mężczyzn jak 
i u kobiet będzie wzrastał, gdy jako oczekiwane i pożądane 
będą postrzegane następujące cechy: stałość i konsekwen-
cja w dążeniu do celu, zdyscyplinowanie, zdolność do wy-
siłku, obowiązkowość, sumienność, solidność, przywiązanie 
do sytuacji sprawdzonych i pewnych, bezkonfliktowość, 
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cierpliwość, zdolność do rozumienia siebie i innych, współ-
czucia i współpracy, uległość wobec przełożonych, umiło-
wanie stabilności i ciągłości, niechęć do rywalizacji i agresji, 
umiejętność poprzestawania na niewielkich wymaganiach 
wobec innych, niechęć do przyciągania uwagi innych i bycia 
na pierwszym miejscu oraz do manipulowania innymi. 
 

Zależności charakterystyczne dla grupy mężczyzn. 
Do wartości, których preferencja wykazuje silny pozytywny 
związek z patriotyzmem w grupie mężczyzn, a nie wykazują 
takiego związku u kobiet należą: Bezpieczeństwo narodowe, 
Pokój na świecie, Równość ludzi i Odpowiedzialność. Można 
więc wnioskować, że dla patriotyzmu u mężczyzn o wiele 
większe niż u kobiet znaczenie mają wartości zewnętrzne, 
dotyczące ogółu ludzkości czy dużej grupy jaką jest np. na-
ród. Stąd wydaje się zasadne w wychowaniu patriotycznym 
w odniesieniu do chłopców zwrócić uwagę na aspekty 
obronne, militaria, sukcesy oręża polskiego, prezentację 
sylwetek bohaterów narodowych, akcentowanie korzyści 
płynących z pokoju między narodami. Stwierdzony ujemny 
związek patriotyzmu mężczyzn z samodzielnością i brak ta-
kiego związku w grupie kobiet pokazuje, że dla patriotyzmu 
mężczyzn o wiele mniejsze niż dla kobiet znaczenie ma do-
cenianie polegania na sobie i samowystarczalności w dąże-
niu do wyznaczonych celów. Oznacza to, że im mniej w wy-
chowaniu elementów konkurencji, a więcej uczenia współ-
pracy między uczniami, tym lepiej dla patriotyzmu.  

Wzrost patriotyzmu mężczyzn wiąże się ze wzrostem 
zapotrzebowania na pozytywną ocenę ze strony innych ludzi 
i nastawieniem na wzmocnienia w postaci aprobaty spo-
łecznej. Wiąże się to zapewne z powszechnym przekonaniem 
o tym, że służba ojczyźnie i jej obrona jest zadaniem dla 
mężczyzn a jego spełnienie jest nagradzane społecznie; nie 
ma takich oczekiwań od kobiet. Dlatego z pewnością w wy-
chowaniu chłopców powinny znaleźć się elementy pochwały 
zarówno bohaterstwa i poświęcenia dla Ojczyzny w sytuacji 



 88

zagrożenia, jak i uznanie dla odpowiedzialnej pracy i służby 
dla Ojczyzny i Narodu w warunkach pokoju.  

Potrzeby z zakresu obrazu realnego, które są związa-
ne z patriotyzmem mężczyzn, a nie wykazują takiego związ-
ku z patriotyzmem w grupie kobiet to: porządku (Ord-real), 
ekshibicjonizmu (-Exh-real), wytrwałości (End-real), kon-
taktów heteroseksualnych (-Het-real), zmiany (-Cha-real), 
opiekowania się (Nur-real), poniżania się (Aba-real), osią-
gnięć (Ach-real), agresji (-Agg-real) oraz rozumienia siebie  
i innych (Int-real). Wychowanie patriotyczne chłopców bę-
dzie więc tym bardziej owocne, im więcej akcentu będzie na 
pochwałę i wypracowywanie takich cech jak: sumienność, 
skromność, cierpliwość, niechęć do zwracania na siebie 
uwagi i manipulowania innymi, stałość w kontrolowaniu 
impulsów i zdolność do konsekwentnego dążenia do celu, 
obowiązkowość, większa powściągliwość w relacjach z oso-
bami płci przeciwnej, poszukiwanie stabilności i ciągłości, 
zdolność do współczucia, taktowność, bezkonfliktowość  
i zdolność podporządkowania się oczekiwaniom innych, 
pracowitość, ukierunkowanie na cel, wyrozumiałość i po-
jednawczość, zdolność do rozumienia siebie i innych. Spo-
śród potrzeb z zakresu obrazu idealnego znaleziono tylko 
jedna skalę, która wykazuje związek z patriotyzmem w gru-
pie mężczyzn, a nie wykazuje takiego związku w grupie ko-
biet. Jest to potrzeba afiliacji (Aff-ideal). Można więc wnio-
skować, że patriotyzmowi w grupie mężczyzn bardziej niż  
w grupie kobiet sprzyja chęć posiadania umiejętności na-
wiązywania i utrzymywania przyjaźni międzyludzkich. Je-
stem przekonany, że przedstawienie pozytywnych walorów 
prawdziwej przyjaźni międzyludzkiej jest korzystne nie tylko 
dla kształtowania się postaw patriotycznych. 
 

Zależności charakterystyczne dla grupy kobiet. 
Do wartości, których preferencja wykazuje pozytywny zwią-
zek z patriotyzmem w grupie kobiet, a nie wykazuje takiego 
związku u mężczyzn należą: Wyrozumiałość, Uczciwość, 
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Mądrość, Piękno świata. Świadczy to o tym, że dla patrioty-
zmu kobiet o wiele większe znaczenie niż dla mężczyzn mają 
wartości dotyczące relacji z poszczególnymi osobami oraz 
docenianie piękna natury i sztuki. Eksponowanie piękna 
polskiego krajobrazu, roślinności, wytworów kultury i sztu-
ki (malarstwa, rzeźby, architektury, malarstwa, muzyki, li-
teratury) ma z pewnością większą rolę do spełnienia w wy-
chowaniu patriotycznym dziewcząt niż chłopców. Stwier-
dzono też ujemny związek patriotyzmu kobiet z takimi war-
tościami jak: Ambicja, Logiczność myślenia i Czystość przy 
braku takiego związku w grupie mężczyzn. Oznacza to że 
w kształtowaniu patriotyzmu u kobiet bardziej niż u męż-
czyzn przeszkadza zbyt silne nastawienie na samorealizację, 
przecenianie własnych kompetencji i zbytnie umiłowanie 
porządku wokół siebie. Odnoszę wrażenie, że prezentowanie 
w wychowaniu modelu tzw. „silnej kobiety”, zdeterminowa-
nej w dążeniu do celu, osiągającej sukcesy sprzyja na pew-
no nastawieniu na robienie kariery, ale działa to nieko-
rzystnie dla patriotyzmu.  

Wśród skal potrzeb, które wykazują związek z patrioty-
zmem w grupie kobiet, a nie wykazują takiego związku  
w grupie mężczyzn jest tylko jedna potrzeba podporządko-
wywania się (Aba-ideal). Można stąd wnosić, że dla kobiet 
większe znaczenie niż dla mężczyzn ma chęć bycia osobą 
podporządkowującą się życzeniom i wymaganiom innych  
i unikającą konfliktów.  
 

3. Wyniki badań nacjonalizmu  
 

 Pamiętając o tym, że patriotyzm jest postawą złożo-
ną, ujmujemy również wymiar jakim jest postawa wobec 
innych narodów (wymiar nazwany umownie nacjonali-
zmem). Poszukiwanie korelacji między nacjonalizmem  
a wszystkimi zmiennymi niezależnymi dokonane w grupach 
mężczyzn i kobiet wyłoniło w grupie mężczyzn 24 zmienne, 
które korelują z nacjonalizmem w sposób istotny staty-
stycznie (w tym 5 na poziomie .000), a w grupie kobiet 29 
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zmiennych korelujących z nacjonalizmem w sposób istotny 
statystycznie (w tym 13 na poziomie .000). Zestawienie tych 
korelacji w grupach mężczyzn i kobiet uszeregowane od 
najmocniejszych do najsłabszych zawiera Tabela 13.  
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Inaczej niż w przypadku procedury korelacyjnej dla 
patriotyzmu, tutaj zmiennych korelujących z nacjo-
nalizmem na poziomie istotnym statystycznie jest więcej  
w grupie kobiet niż w grupie mężczyzn, ponadto najwyższe 
wartości bezwzględne tych korelacji również znajdują się w 
grupie kobiet; najwyższa korelacja w grupie kobiet = 0,512 
(Szko-nacj), a w grupie mężczyzn 0,44 (również Szko-nacj). 
 Zarówno w grupie mężczyzn jak i kobiet najwyższe 
korelacje uzyskał nacjonalizm z oddziaływaniami nacjonali-
stycznymi szkoły, przy czym znaczenie tych oddziaływań 
jest wyraźnie większe dla kobiet niż dla mężczyzn. Wyniki te 
pokazują bardzo mocny wpływ autorytetu szkoły jako zna-
czącej instytucji oraz nauczycieli i wychowawców jako osób 
znaczących dla kształtowania się postawy nacjonalistycz-
nej. Jeśli młody człowiek w okresie szkoły podstawowej lub 
średniej spotykał się z nieukrywaną sympatią nauczycieli 
czy wychowawców do nacjonalizmu, otwartym wyrażaniem 
przez nauczycieli swojej niechęci lub wrogości wobec innych 
narodów, jawną sympatią nauczycieli wobec programów 
partii nacjonalistycznych, jeśli odbierał informacje o treści 
nacjonalistycznej czy poprzez prezentowanie i pochwałę za-
chowań nacjonalistycznych był utwierdzany w przekonaniu 
o słuszności takich zachowań, coraz bardziej kształtowały 
się w nim elementy postawy nacjonalistycznej. Oprócz od-
działywań nacjonalistycznych szkoły na drugim miejscu  
u kobiet a na czwartym u mężczyzn są oddziaływania na-
cjonalistyczne domu rodzinnego. Wysoka dodatnia korela-
cja tych oddziaływań z nacjonalizmem wskazuje na ogrom-
ną rolę wychowania rodzinnego dla kształtowania się po-
stawy nacjonalistycznej, przy czym rola domu jest wyraźnie 
większa dla nacjonalizmu kobiet niż dla nacjonalizmu męż-
czyzn. Osoby znaczące w rodzinie, zwłaszcza rodzice, wyra-
żając złość i nienawiść wobec przedstawicieli innych naro-
dów, przekazując dzieciom i młodzieży swoje przekonania  
o wyższości swojego narodu i poniżając przy tym inne naro-
dy, w sposób nawet niezamierzony sprawiają, że młody 
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człowiek wyrasta w klimacie niechęci czy nawet nienawiści 
do osób innych narodowości. Do ważnych czynników 
kształtowania się postawy nacjonalistycznej należy też ak-
tywność własna – dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet. 
Przechodzenie od myśli i nastawień do konkretnych czynów 
i działań demonstrujących niechęć, pogardę czy nienawiść 
wobec przedstawicieli innych narodów utrwala te nastawie-
nia, a bezkarność czy aprobata lub pochwała ze strony osób 
znaczących umacnia tego rodzaju postawy. Natomiast kore-
lacja z oddziaływaniami nacjonalistycznymi rówieśników  
(w grupie kobiet jest ona wyraźnie wyższa niż w grupie męż-
czyzn) potwierdza wpływ postaw rówieśników, którzy prefe-
rując poglądy czy zachowania o nastawieniu nacjonali-
stycznym stają się modelem, przed naśladowaniem którego 
nie każdy młody człowiek potrafi się obronić. 

Wśród zmiennych wysoko korelujących z nacjonali-
zmem zarówno w grupie mężczyzn jak i kobiet są też warto-
ści: Grzeczność (uprzejmość, poprawne zachowanie się), 
Czystość (schludność, umiłowanie porządku) oraz Uznanie 
społeczne (szacunek i uznanie innych). W grupie mężczyzn 
najsilniejszy związek nacjonalizmu zaistniał dla wartości 
Grzeczność, a w grupie kobiet dla wartości Czystość. Do 
nacjonalizmu predysponuje więc nastawienie na zewnę-
trzną poprawność, uporządkowanie, zapotrzebowanie na 
pozytywną ocenę w oczach innych.  

W obydwóch grupach widać, że nacjonalizm wzrasta, 
im wyżej w hierarchii plasuje się wartość: Zdrowie (spraw-
ność fizyczna i umysłowa), przy czym ma ona wyraźnie 
większy związek z nacjonalizmem w grupie mężczyzn. Kore-
lacja ta oznacza, że nacjonalizmowi zarówno mężczyzn jak 
i kobiet sprzyja większe skoncentrowanie na sobie i własnej 
sprawności. 

Nacjonalizm dla osób obydwóch płci wzrasta im sil-
niejsza jest orientacja kolektywistyczna, przy czym o wiele 
wyraźniejsza jest ta zależność w grupie mężczyzn. Wysoka 
korelacja nacjonalizmu z  kolektywizmem (szczególnie  
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w grupie mężczyzn) pozwala wnioskować, że nacjonalizm, 
zwłaszcza mężczyzn wiąże się z przenoszeniem celów i war-
tości grupy ponad jednostkę, nacjonalizm będzie tym moc-
niejszy, im silniejsza jest identyfikacja danych osób grupą 
i im intensywniejsze poszukiwanie w grupie fundamentu 
bezpieczeństwa i oparcia dla siebie. 

Stwierdzone w grupie mężczyzn wysokie ujemne ko-
relacje nacjonalizmu z potrzebą rozumienia zarówno  
w aspekcie idealnym jak i realnym oraz korelacja pokazują-
ca, że im wyższy nacjonalizm tym niższa pozycja w hierar-
chii wartości Refleksyjność (inteligencja, zastanawianie się) 
mówią o tym, że nacjonalizm mężczyzn wiąże się z niechęcią 
do umysłowych analiz i intelektualnych dociekań, z zawęża-
niem zakresu zainteresowań. Ta zależność jest ciekawa, 
zważywszy, że przywiązywanie wagi do elementu po-
znawczego jest charakterystyczne dla mężczyzn, a korelacja 
pokazuje, że nacjonalizm mężczyzn rośnie wraz ze zmniej-
szaniem się przywiązywania wagi do sfery intelektualnej 
i poznawczej. Podobne zależności między nacjonalizmem  
a potrzebą rozumienia i refleksyjnością stwierdzono w gru-
pie kobiet, choć te zależności nie są tak mocne. Ponadto  
w grupie kobiet nie stwierdzono zależności między nacjona-
lizmem a potrzebą rozumienia w aspekcie idealnym, pod-
czas gdy w grupie mężczyzn jest jedną z najsilniejszych ko-
relacji.  

Ponadto nacjonalizm tak w grupie mężczyzn jak  
i w grupie kobiet wzrasta, im niżej w hierarchii jest wartość: 
Tolerancja (umysł otwarty, bez uprzedzeń). Faworyzacja 
własnej grupy i przekonanie o jej wyższości nad innymi nie 
pozwala na obiektywne spojrzenie i ocenę należących do in-
nych grup. Stąd można powiedzieć, że brak tolerancji, 
uprzedzenia wobec innych stają się podatnym gruntem dla 
wzrostu postawy nacjonalistycznej.  

Istotna statystycznie korelacja nacjonalizmu 
z indywidualizmem, stwierdzona dla obydwóch płci, ale  
w grupie kobiet o wiele mocniejsza niż w grupie mężczyzn, 
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wskazuje na to, że nacjonalizm (zwłaszcza kobiet) wzrasta, im 
większy akcent stawiany jest na własne korzyści i realizację 
indywidualnych dążeń, im większa preferencja działań in-
dywidualnych, niezależnych od innych. Dostrzegając istotne 
statystycznie korelacje zarówno z indywidualizmem jak  
i z kolektywizmem, pamiętamy że są to dwie niezależne dy-
mensje i skłaniamy się ku wnioskom, że w nacjonalizmie 
wyraźne jest nastawienie na indywidualne cele, a orientacja 
kolektywistyczna jest zabezpieczeniem, aby mając oparcie  
w grupie realizować własne korzyści. 
 Spośród innych ważniejszych wyłonionych w proce-
durze korelacyjnej zależności, które zachodzą w grupie 
mężczyzn, a nie znaleziono ich w grupie kobiet należy wy-
mienić następujące: Nacjonalizm wzrasta, im słabsza jest 
potrzeba opiekowania się w aspekcie idealnym i realnym 
oraz im słabsza jest potrzeba afiliacji w aspekcie idealnym  
a także im mocniejsza potrzeba autonomii. Oznacza to, że 
nacjonalizm wyrasta na fundamencie unikania bliskich 
więzi, na nastawieniu obronnym, na lęku przed angażowa-
niem się w serdeczne interakcje, obojętności wobec uczuć 
innych, na pragnieniu niezależności i autonomii wobec in-
nych osób. Korelacja nacjonalizmu z oddziaływaniami pa-
triotycznymi Kościoła może świadczyć o tym, że w kontek-
ście osobistych nastawień głoszone treści patriotyczne mo-
gły być opacznie odczytane jako potwierdzenie słuszności 
nacjonalizmu. Nacjonalizm wzrasta też im wyżej w hiera-
rchii jest wartość: Bezpieczeństwo narodowe (ochrona przed 
napaścią). Zastanawia jednak, że troska mężczyzn o obronę 
ojczyzny nie należy do zmiennych najwyżej korelujących 
z nacjonalizmem. Nasuwa się więc wniosek, że troska  
o bezpieczeństwo ojczyzny nie jest najważniejszym wymia-
rem nacjonalizmu, deklarowana jednak może być tylko ze-
wnętrznym parawanem własnych celów i korzyści.  
 Spośród innych ważniejszych wyłonionych w proce-
durze korelacyjnej zależności, które zachodzą w grupie ko-
biet, ale nie zaistniały w grupie mężczyzn, należy wymienić 
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następujące: Charakterystyczną dla kobiet jest zależność 
między nacjonalizmem a wartością: Ambicja (pracowitość, 
dążenie do czegoś). Zależność ta wyraźnie pokazuje, że nacjo-
nalizm kobiet jest mocno związany z dążeniem do samore-
alizacji, przy czym im większe znaczenie przypisują one 
zdecydowanym i konsekwentnym dążeniom do wyznaczo-
nych sobie celów i im większe znaczenie dla nich ma samo-
wystarczalność i poleganie na sobie, tym bardziej wzrasta 
nacjonalizm.  
 Wysoka dodatnia korelacja nacjonalizmu z potrzebą 
wsparcia ze strony innych w aspekcie idealnym (Suc-i) 
wskazuje na to, że natężenie nacjonalizmu rośnie, im bar-
dziej kobiety nie czują się wystarczająco silne, by zmagać 
się z trudnościami życia, im bardziej pragną one widzieć in-
nych jako silniejszych i bardziej skuteczniejszych od siebie 
i im bardziej pragną szukać i zabiegać o wsparcie i pomoc 
innych. Również wysoka dodatnia korelacja nacjonalizmu 
kobiet z potrzebą podporządkowania się w aspekcie ideal-
nym (Def-ideal) pokazuje, że im większa chęć ulegania in-
nym i unikania konfliktów z ludźmi, tym większa skłonność 
do nacjonalizmu. Dalej ujemna korelacja nacjonalizmu 
z potrzebą agresji w aspekcie idealnym (Agg-ideal) również 
potwierdza powyższe wnioski, pokazując, że im większe 
pragnienie unikania konfliktów i pragnienie bycia wyrozu-
miałym i pojednawczym wobec innych tym większy wzrost 
nacjonalizmu. Tak samo dodatnia korelacja nacjonalizmu 
z potrzebą poniżania się, również w aspekcie idealnym (Aba-
ideal) wskazuje, że dla kobiet im silniejsze dążenie do uni-
kania konfliktów i podporządkowywania się życzeniom in-
nych, tym silniejsza ich podatność na postawy nacjonali-
styczne. Ujemna korelacja nacjonalizmu kobiet z potrzebą 
autonomii w aspekcie idealnym (Aut-ideal) także pokazują, 
że nacjonalizm kobiet idzie w parze z chęcią bycia podda-
nym kierownictwu przełożonych.  
 Zreferowane w tym miejscu wyniki są dosyć zaska-
kujące, zważywszy, że potoczne rozumienie nacjonalizmu 



 98

wiąże go z agresją i skłonnością do konfliktów. Tymczasem 
wyniki te pokazują, że w grupie kobiet za nacjonalizmem 
stoi ambicja i chęć realizacji siebie u osób, które jednak po-
strzegają siebie jako zbyt słabe, by te aspiracje zrealizować. 
Stąd nacjonalizm u nich jawi się nie jako agresja czy szu-
kanie konfliktów z obcymi, ale próba, chęć dowartościowa-
nia, wyeksponowania siebie.  
 Na uwagę zasługują też korelacje nacjonalizmu ko-
biet z takimi wartościami, jak: dojrzała miłość, gotowość 
kochania, odpowiedzialność, lojalność, prawdziwa przyjaźń, 
uczynność.  
          Wymienione wartości mają charakter interpersonal-
ny, a wyniki wskazują na to, że im mniej cenione są te war-
tości, tym silniejszy nacjonalizm. Oznacza to, że bardziej 
predysponowane do nacjonalizmu są kobiety, które nisko 
cenią wartości interpersonalne, tendencje nacjonalistyczne 
będą tym silniejsze, im mniej skierowania się ku innym lu-
dziom, im mniej delikatności i serdeczności wobec innych, 
im mniej dojrzałe i odpowiedzialne jest podejście do życia, 
im mniej niezawodności i solidności w relacjach z innymi, 
im mniejsze znaczenie motywacyjne ma wierność wobec 
przyjaciół i grupy odniesienia, im mniejsze znaczenie przy-
pisywane jest kontaktom koleżeńskim i dobrym relacjom 
międzyludzkim, im mniej nastawienia na pracę dla dobra 
innych. Jeśli dodać do tego, że nacjonalizm w tej grupie 
wzrasta tym bardziej, im wyżej ceniona jest wartość: Wy-
godne życie, to można powiedzieć, że nacjonalizm ściśle 
wiąże się z osobistym egoizmem, skoncentrowaniem na so-
bie, ukierunkowaniem na realizowanie własnych upodobań 
i szukaniem dostatniego i wygodnego życia. Oprócz wymie-
nionych wartości ciekawa jest zależność między nacjonali-
zmem kobiet a jeszcze inną wartością intrapersonalną: We-
wnętrzny spokój i harmonia (wolność od wewnętrznych 
konfliktów), z której wynika, że im wyższe wyniki nacjonali-
zmu, tym niższa preferencja tej wartości. Zależność ta staje 
się bardziej zrozumiała w szerszym kontekście spojrzenia 
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na inne wartości. Osoby z wysokimi wynikami nacjonalizmu 
z jednej strony cenią dobrą opinie o sobie, chcą być dobrze 
postrzegane i oceniane przez innych (wysoka preferencja 
wartości intrapersonalnych: Czystość, Ambicja, Uznanie 
społeczne, Grzeczność), a z drugiej strony nie zależy im na 
dobrych relacjach międzyludzkich (niska preferencja warto-
ści: Dojrzała miłość, Gotowość kochania, Odpowiedzialność, 
Lojalność, Prawdziwa przyjaźń, Uczynność), to taka sytu-
acja musi się wiązać z wewnętrznym konfliktem. Stąd niska 
preferencja wartości: Wewnętrzny spokój i harmonia u osób 
z wysokim nacjonalizmem jest jakimś wyrażeniem zgody na 
ten wewnętrzny konflikt.  
 Zauważyć warto, że żadna procedura statystyczna 
nie wykazała związku nacjonalizmu ze zmiennymi z zakresu 
religijności. Wnioskować zatem można, że nacjonalizm nie 
jest powiązany z religijnością i religia nie może stanowić 
uzasadnienia dla postawy nacjonalistycznej.   

Refleksja nad uwarunkowaniami nacjonalizmu każe 
w wychowaniu dzieci zwracać uwagę na kształtowanie sys-
temu wartości, w którym relacje z ludźmi, w tym tolerancja, 
brak uprzedzeń, serdeczne interakcje i bliskie więzi, wier-
ność wobec przyjaciół i grupy, przywiązywanie wagi do ja-
kości relacji międzyludzkich i kontaktów koleżeńskich są 
ważniejsze niż realizacja osobistych celów, skoncentrowanie 
się na sobie i korzyściach dla siebie oraz na własnej spraw-
ności i osobistym egoizmie. Związek nacjonalizmu z ambicją 
i chęcią samorealizacji, chęcią dowartościowania, wyekspo-
nowania siebie u osób, które oceniają siebie jako zbyt słabe, 
by własne aspiracje zrealizować stawia postulat wzmacnia-
nia dziecka wyznaczaniu sobie realnych aspiracji i ich reali-
zacji. Im bardziej pod tym względem szkoła jest satysfak-
cjonująca dla dziecka, tym mniej czuje się ono sfrustrowa-
ne, niespełnione, tym mniej koncentruje się na sobie i tym 
mniej widzi innych jako wrogów i zagrożenie dla realizacji 
swoich planów, jest bardziej otwarte i mniej nastawione 
obronnie – tym samym można zakładać, że ryzyko postaw 
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nacjonalistycznych będzie w takiej sytuacji mniejsze. Krót-
ko mówiąc, im mniej egoizmu, a im więcej serdecznych re-
lacji, tym mniej należy spodziewać się postaw nacjonali-
stycznych u naszych wychowanków.  
 

4. Podsumowanie 
 

 Badania rzucają wiele światła na problematykę po-
staw wobec ojczyzny i narodu współczesnych Polaków. Do-
wodzą one, że cechy osobowości stanowią ważne podłoże do 
ukształtowania się określonych postaw, ale decydującą rolę 
odgrywają czynniki związane z wychowaniem, atmosferą,  
w której wyrasta młody człowiek. Badania wykazały donio-
słą rolę domu rodzinnego, Kościoła, szkoły, aktywności wła-
snej oraz rówieśników w kształtowaniu się postaw patrio-
tycznych. Wyniki tych badań wpisują się w psychologiczną 
wiedzę o kształtowaniu się postaw, według której w okresie 
dzieciństwa osobami, które mają największy wpływ na 
kształtowanie się postaw są rodzice. Badania i obserwacja 
pokazują, że nawet już jako dorosłe osoby mają poglądy 
w kwestii polityki, religii czy wychowania zbliżone do poglą-
dów rodziców (Wojciszke 2000 s. 84). Wielką skuteczność wpły-
wu rodziców Mika (1998 s. 133-134) wyjaśnia poprzez odwoła-
nie się do faktu, że rodzice zaspokajają wszystkie podsta-
wowe potrzeby dziecka, zarówno biologiczne, jak 
i emocjonalne i poznawcze. Zaspokajanie potrzeb dziecka 
można traktować jako znaczną ilość wzmocnień, którymi 
posługują się rodzice ucząc dziecko pożądanych zachowań, 
czynności i postaw. Zaspokajając potrzeby poznawcze ro-
dzice dostarczają dziecku przekazów, treści, które zapo-
czątkowują kształtowanie się przekonań będących składni-
kiem postaw. W relacjach rodzic – dziecko nie bez znaczenia 
dla kształtowania się postaw jest fakt, że rodzice zaspokaja-
jąc potrzeby dziecka sprawiają, że dziecko ma do nich pozy-
tywną postawę. Ta zaś ułatwia przyszłe oddziaływania ro-
dziców. Rodzic ponadto stanowi w oczach dziecka model, 
którego zachowania i przekonania są przejmowane i wcho-
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dzą w repertuar postaw dziecka. Podobna do rodziców jest 
sytuacja nauczyciela zwłaszcza w początkowym okresie 
szkoły. Dzieci są od nauczyciela bardzo zależne, on umożli-
wia dzieciom zaspokajanie szeregu potrzeb wynikających ze 
znalezienia się w nowym środowisku. Bardzo wysoka waż-
ność nauczyciela w oczach ucznia ułatwia szybkie kształto-
wanie pożądanych postaw społecznych. Nauczyciel podob-
nie jak rodzic staje się modelem, którego zachowania chęt-
nie naśladują dzieci. Rolę modela na terenie szkoły spełnia-
ją również koledzy – starsi i rówieśnicy. Grupy rówieśnicze 
wywierają silny wpływ szczególnie w wieku dorastania, czę-
sto skuteczność tego wpływu staje się silniejsza od wpływu 
rodziców. Również szczególnie w wieku dorastania wyraźnie 
widoczny jest wpływ nauczycieli na kształtowanie się po-
staw swoich wychowanków, szczególnie w aspekcie po-
znawczym postaw. Duże znaczenie dla kształtu i trwałości 
postaw ma aktywność własna jednostki. Postawy ukształ-
towane w wyniku osobistej aktywności i doświadczeń z ich 
obiektem wykazują dużą intensywność i mniejszą podat-
ność na zmiany (Wojciszke 2000 s. 84). Wśród podstawowych 
grup społecznych, których wpływ na postawę jednostki jest 
powszechnie akcentowany (Mądrzycki 1977), należy również 
zauważyć wpływ wspólnoty religijnej i jej duchowych prze-
wodników.  

Znaczącą rolę pełni też system wartości, który nie 
jest przecież rzeczywistością wrodzoną, ale w dużej mierze 
przejętą od innych w procesie rozwoju i wychowania.  
W uwarunkowaniach badanych postaw często pojawia się 
religijność i wartości religijne. Wiąże się to z niezaprzeczal-
ną rolą Kościoła, jako wychowawcy postaw Polaków, w tym 
postaw wobec ojczyzny, własnego narodu i innych narodów, 
a także etyczna strona religii, która stawia przed człowie-
kiem powinność moralną miłości, troski o innych, o dobro 
wspólne, jakim jest również ojczyzna i naród.  
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prof. Katarzyna Olbrycht:  
 

Szanowni Państwo, witam w drugim dniu naszego 
spotkania; spotkania które będzie nie tylko okazją posłu-
chania różnych refleksji na temat wychowania patriotycz-
nego, refleksji znakomitych wykładowców, osób, które są  
z tym działaniem bezpośrednio związane, ale również da 
okazję Państwu podzielenia się doświadczeniami, czy ewen-
tualnymi wątpliwościami, i mam nadzieję, że wszyscy bę-
dziemy mieli świadomość takiego aktywnego w tej rozmowie 
uczestnictwa.  

Proszę Państwa, zanim zaproszę, oprócz naszej dzi-
siejszej, honorowej uczestniczki panelu – pani dr Wandy 
Półtawskiej,  pozostałych jego uczestników, chciałam Pań-
stwa poinformować, że będziemy rozmawiać w nieco 
zmniejszonym gronie z powodów niezależnych od organiza-
torów. Przede wszystkim, niestety nie mógł przyjechać Pan 
Profesor Władysław Bartoszewski. Nie zdecydował się ze 
względu na pewne ograniczenia wiekowe i zdrowotne, ale 
muszę Państwa równocześnie pocieszyć, bo Pan Profesor 
zadeklarował, że kiedy będzie w lepszej formie, to do tego 
właśnie środowiska przyjmie zaproszenie jeśli to będzie bli-
żej i nie będzie wymagało podróży, szczególnie w takim 
okresie, który okazał się dla Pana Profesora zbyt trudny. 
Mamy więc nadzieję, że będziecie Państwo mieli okazję po-
słuchać Pana Profesora. A mówiąc o tym, jednocześnie chcę 
Państwa poinformować, że przyjął zaproszenie Rady, zapro-
szenie, które wyniknęło także  ze wskazania Pana Profesora 
Bartoszewskiego, Pan Andrzej Przewoźnik -  znacząca i za-
służona postać jeśli chodzi o polski patriotyzm i związane  
z nim obecnie problemy. Pan Andrzej Przewoźnik jest Se-
kretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Pol-
sce, Rady, której przewodniczy Pan Prof. Bartoszewski. Jest 
to gremium i instytucja symboliczna dla naszej kultury. 
Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy, że mimo wielu 
obowiązków Pan Andrzej Przewoźnik zechciał przyjąć nasze 
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zaproszenie i przyjechać, żeby uczestniczyć w dzisiejszym 
spotkaniu. 
Do naszej rozmowy zapraszam także ks. prof. Grzegorza 
Rysia, który był wczorajszym naszym wykładowcą. Dla nie-
obecnych wczoraj tylko przypomnę, że ks. prof. Ryś jest 
wykładowcą Papieskiej Akademii Teologicznej, ale także 
osobą odpowiedzialną za Archiwa Katedry Wawelskiej, która 
jest dla Polaków miejscem symbolicznym, historycznym  
i dla kształcenia patriotyzmu niezwykle ważnym. Cieszymy 
się, że Ksiądz Profesor w takiej podwójnej roli w tej rozmo-
wie weźmie udział. 

Proszę Państwa, zanim zajmę miejsce obok moich 
wyśmienitych rozmówców, chciałam w ramach wprowadze-
nia zwrócić Państwu uwagę na dwa elementy tego dzisiej-
szego spotkania panelowego. Po pierwsze, na jego temat. 
Temat dotyczy praktyki wychowania patriotycznego, ale zo-
stał rozbity na dwa zagadnienia, stąd także dwóch spraw 
będzie dotyczyło moje pytanie i zaproszenie do refleksji kie-
rowane do uczestników tej rozmowy. Jej hasło wywoławcze 
brzmi: „Jak przekazywać młodzieży Skarb Ojczyzny i jak 
wspierać ją w zakorzenianiu się w dziedzictwie Narodu”. To 
by oznaczało, że z jednej strony chodzi o Skarb Ojczyzny, 
czy on dzisiaj jest rozumiany? Czy jest obecny w świadomo-
ści, w kulturze, w obiegu społecznym, w świadomości mło-
dego pokolenia? Jednym słowem, czy Skarb Ojczyzny jest 
czymś, co możemy rzeczywiście pisać z dużych liter, zakła-
dając, że nasi wychowankowie rozumują tak samo? Czy Oj-
czyzna jest dla nich skarbem, a tym samym czy jest prze-
strzenią, w której jakiś skarb dla nich ważny się znajduje  
– i to jest myślę punktem wyjścia. A druga sprawa to pyta-
nie jak zakorzeniać dzisiejszą młodzież w dziedzictwie kul-
turowym? Zakorzenianie w dziedzictwie oznacza niejako 
drugi etap tego procesu, ponieważ zakorzeniać się  można  
w czymś, co uważa się za ważne. Stąd pytanie: czy i co jest 
dzisiaj ważne jako ojczyzna dla młodego pokolenia i co może 
być wskazaniem do praktyki wychowania patriotycznego, 
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ponieważ podnoszone są w tej mierze różne  wątpliwości. Ta 
praktyka jest rzeczywiście bardzo trudna i związana z tym, 
że każde pokolenie, z którym pracujemy, rosło w nieco in-
nych uwarunkowaniach zewnętrznych, towarzyszyły mu 
inne konteksty, z innym patriotyzmem się stykało w domu, 
z innym w szkole. A dodatkowa sprawa na którą chciałam 
zwrócić Państwa uwagę, to skład dzisiejszej naszej rozmowy 
panelowej, który stanowi  – z czego się bardzo cieszę – gre-
mium  wielopokoleniowe. Myślę, że to jest wielka wartość, 
gdy rozmowa o ważnych wartościach jest rozmową wielopo-
koleniową, międzypokoleniową, ponieważ toczenie jej w ra-
mach jednego pokolenia nie jest, jak sądzę,  zgodne z po-
trzebą zakorzeniania się w pamięci, w pamięci na różnych 
etapach. Nasi wychowankowie też już mają jakąś pamięć 
historyczną, i pojawia się pytanie, jaka to jest pamięć? 
Ważnym i ciekawym doświadczeniem będzie więc fakt, że 
będzie to rozmowa wielopokoleniowa. Spoglądając na słu-
chaczy widzę, że naprawdę to jest rozmowa wielopokolenio-
wa, ponieważ najmłodsze osoby są bardzo młode i reprezen-
tują wiekowo prawie naszych wychowanków, a w każdym 
razie, można  uczciwie nazwać Ich młodzieżą i sądzę,  
że również tak się czują.  

Proszę Państwa, kiedy przygotowywałam się do pro-
wadzenia tej rozmowy nasunęło mi się  pytanie - nie moje, 
ale pytanie człowieka-legendy, symbolu polskiego patrioty-
zmu, mianowicie – Aleksandra Kamińskiego, sławnego 
„Kamyka”, autora „Zośki i Parasola”, późniejszego pedagoga 
akademickiego, dla nas znanego głównie jako autor wymie-
nionych książek, uczestnik Powstania Warszawskiego,  
a wcześniej harcerz, który przez bardzo wiele lat, w bardzo 
różnych i bardzo trudnych warunkach, w różnych miej-
scach kierował się patriotyzmem w sposób aktywny, czyn-
ny. Otóż Kamiński już po wojnie, w jednym ze swoich tek-
stów napisał, że zastanawia się czy te książki rzeczywiście, 
a chodziło mu głównie o „Zośkę i Parasola” i „Kamienie na 
szaniec”, czy rzeczywiście są pomocą dla młodego pokole-
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nia? Czy prawdziwie mogą nauczyć patriotyzmu? Patrioty-
zmu rozumianego przez pryzmat dzielności, tak jak on ją 
rozumiał, co oznaczało, że to była nie tylko wywołana oko-
licznościami odwaga, ale właśnie była to niezłomna służba 
wartościom. Obawiał się czy nie jest tak, że jego książki 
mogą wywołać w efekcie żal, pewną nawet  frustrację ludzi 
młodych, czytelników, że nie mieli okazji tak „górnie  
i chmurnie”, bohatersko przeżywać swojej młodości, w imię 
tak wspaniałych ideałów heroicznie walczyć i młodo zginąć. 
Wynikało to często również z rozmów Kamińskiego z mło-
dymi ludźmi. Z jednej strony, Kamińskiego - wychowawcy  
i człowieka bardzo bliskiego, osobiście związanego z  boha-
terami swoich książek, z drugiej strony pedagoga, który już 
wtedy zastanawiał się nad tym trudnym problemem. Myślę, 
że to też może  być przyczynkiem do naszej dzisiejszej roz-
mowy. Wiele lat minęło i dzisiaj już nie jest to reakcja prze-
ciętna, czy typowa na tę lekturę. Wydaje się  raczej elemen-
tem muzealnej przeszłości, którą młodzi ludzie tak traktują, 
ale chciałabym także Państwu powiedzieć, że ostatnie ba-
dania ukazują bardziej skomplikowany obraz sytuacji. Wy-
niki nie są takie proste i jednoznaczne, w każdym razie są 
inne niż myślą dorośli. Pokazują, że współcześni młodzi  
ludzie deklarują się zdecydowanie jako patrioci. Być może 
my, dorośli starszych pokoleń podpisujemy pod to pojęcie  
co innego niż oni. Być może mamy też  inne wyobrażenia o 
ludziach młodych niż jest naprawdę? Być może oni z kolei  
uważają, że nasz sposób mówienia o patriotyzmie jest nie-
prawdziwy, jest dla nich obcy, bo ich myślenie  jest bliższe 
cytowanemu tu już Kasprowiczowi: 

 

„Rzadko na moich wargach –  
Niech dziś to warga ma wyzna –  
Jawi się krwią przepojony, 
Najdroższy wyraz: Ojczyzna.”.  
 

Natomiast kiedy ich pytać bezpośrednio, oni się czują pa-
triotami i wyraźnie to deklarują. Moi studenci, którzy po-
dobnie jak wielu ich rówieśników często przygotowują się 
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dziś do  wyjazdu z kraju zaraz po obronach, żegnając się ze 
mną mówią: „ale my wrócimy”. Mówią bardzo osobiście: 
„Pani profesor, proszę się nie martwić, my wrócimy”. Może 
więc nasza rozmowa nie jest skazana na klimat  pesymizmu 
i bardzo uproszczonego problemu: co zrobić, żeby nie pa-
triotyczna młodzież stała się bardziej patriotyczna. A może 
potrzebna jest raczej rozmowa o tym, jak powinniśmy my-
śleć o patriotyzmie i wychowaniu patriotycznym, żeby rze-
czywiście znaleźć bliski kontakt, porozumienie z tymi mło-
dymi ludźmi, i rezonans, na którym najbardziej nam zależy.  

Po tym wprowadzeniu zapraszam już moich rozmów-
ców, prosząc ich o odpowiedź na to bardzo ogólne pytanie, 
to znaczy, jak ma wyglądać dzisiaj wychowanie patriotyczne 
młodzieży, prosząc równocześnie o uwzględnienie dwu ele-
mentów tytułu, to znaczy: czy można dzisiaj, zdaniem mo-
ich szanownych rozmówców, i jak można mówić młodym   
o tym, że ojczyzna jest skarbem, A druga sprawa, jak moż-
na ich zakorzeniać w tym dziedzictwie? Czy oni są jakoś za-
korzenieni? Czy i w co powinni być zakorzenieni, jeśli mamy 
mówić o codziennej praktyce życia szkolnego i rodzinnego, 
które nam także towarzyszy niezależnie od ról, jakie speł-
niamy na terenie szkoły. Bardzo serdecznie zapraszam  
i z wielką radością będę głównie słuchać, co jakiś czas 
ewentualnie sugerując jeszcze jakiś wątek. Jeśli można, za-
praszam pana Andrzeja Przewoźnika, który jest, jak Pań-
stwo wiecie, nie tylko osobą pełniącą określoną funkcję, ale 
jest związany z pomnikami walk i męczeństwa Polaków za-
równo w sensie kulturowego dorobku materialnego ale 
przede wszystkim  w sensie bardzo trudnych problemów 
społecznych, ludzkich, które z tym się wiążą. W związku z 
tym próbuje patriotyzm budować w Polsce w sposób do-
słowny. 
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Andrzej Przewoźnik:  
 

Dziękuję bardzo serdecznie. Proszę Państwa, nie 
wiem czy sprostam, ale postaram się. Nie będę mówił o po-
mnikach, dlatego, że bardzo często jest tak, iż wiele osób  
w Polsce sprowadza ten wymiar patriotyzmu, umiłowania 
Ojczyzny głównie do uroczystości i pomników. To niepraw-
da. Jest to niewątpliwie zewnętrzny wyraz przywiązania do 
tradycji, do historii. W swoim wystąpieniu chciałbym po-
dzielić się z Państwem refleksjami ze swojej pracy w sferze 
pamięci narodowej, w sferze niezwykle ważnej, powiedział-
bym niezwykle czułej i wrażliwej dla naszego społeczeństwa. 
Społeczeństwa okaleczonego przez wojnę i okres komuni-
zmu. Odwołajmy się do obszaru, po którym bardzo często 
się poruszamy, zamkniętego słowami ojczyzna, naród, pa-
triotyzm. To są słowa, które nie są modne, choć w ciągu 
ostatnich dwóch lat zaczynają wracać do naszego słownika. 
Pojęcia patriotyzmu, ojczyzny, wartości pojawiają się – co 
znamienne – właśnie w wypowiedziach ludzi młodych. Oka-
zją do przeżycia patriotycznych uniesień była rocznica wy-
buchu Powstania Warszawskiego i otwarcia Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, ale też uroczystość otwarcia i po-
święcenia Cmentarza Obrońców Lwowa we Lwowie. Może 
dziwić bardzo wiele osób fakt, że główną grupę uczestników 
tej uroczystości nie stanowili starzy Lwowiacy, chociaż był 
o ich bardzo dużo, ale młodzi ludzie, którzy sami, indywi-
dualnie, grupami, drużynami harcerskimi, gremialnie 
uczestniczyli w tej uroczystości.  

Sięgając do nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, 
to w jednej z ostatnich książek „Pamięć i tożsamość” mamy 
pięknie ujętą definicję tego, czym jest ojczyzna i patriotyzm. 
Myślę, że do tych definicji trzeba by dodać coś, o czym mó-
wiła Pani Profesor. Skarb Ojczyzny, o którym dzisiaj mamy 
mówić. Cóż to jest? Otóż, idąc tokiem myślenia ujętym w 
nauczaniu Ojca Świętego, będzie to tradycja, język, dzieje 
ojczyste. Na pewno dobre i złe doświadczenia, jakie my Po-



 111

lacy na przestrzeni wieków, na przestrzeni ostatnich dzie-
sięcioleci mieliśmy. Przede wszystkim jednak – w kontekście 
Państwa zawodu – ten skarb to dzieci i młodzież. To oni bę-
dą budowali to, co jest przedmiotem naszych rozważań – 
naród, państwo, te wartości, które stają się fundamentem 
naszego istnienia. 

Jestem historykiem. Stałem się nim dzięki nauczy-
cielowi, który, jak Pani Profesor mówiła, nie zadawał nam 
po lekcjach ogromnej ilości materiału. Myśmy się uczyli  
w inny sposób – chodziliśmy po cmentarzach, po kościo-
łach, rozmawialiśmy ze świadkami historii. Specyficzna at-
mosfera Krakowa, bo akurat kończyłem szkołę średnią  
i studia w Krakowie, spowodowała, że zupełnie inaczej jako 
młodzi ludzie zostaliśmy ukształtowani. Dzisiaj Bogu dzię-
kuję, że takiego człowieka spotkałem na swojej drodze.  
Ta przygoda z historią w bardzo różnych wymiarach pozwo-
liła mi na dotknięcie czegoś, o czym czytałem w podręczni-
kach, słuchałem z opowiadań. To była żywa historia. W wie-
lu przypadkach, i mogę to dzisiaj zupełnie spokojnie powie-
dzieć: było mi dane uczestniczyć w tworzeniu historii cza-
sów współczesnych. 

To wszystko stało się dzięki nauczycielowi historii, 
który te wartości, tak trafnie opisane przez Ojca Świętego, 
potrafił nam, młodym wówczas ludziom, przekazać i wpoić. 
Pełnił rolę – a taką rolę pełnicie również Państwo w stosun-
ku do młodych ludzi – przewodnika, także duchowego. Po-
kazującego drogę, którą powinienem podążać. Na tej drodze 
powinny znaleźć się takie pojęcia jak ojczyzna, patriotyzm. 
Pojęcie ojczyzna, patriotyzm bardzo rzadko się pojawiało  
i pojawia. Nie znajdziemy w powstającej obecnie poezji, lite-
raturze właśnie tych słów i wartości, które ze sobą niosą. 
Skąd się to bierze? Otóż Proszę Państwa, bierze się na pew-
no stąd, że młodzież, na którą zwykle tak narzekamy, że nie 
jest patriotyczna, że nie ma zainteresowania tymi proble-
mami, że to zupełnie inna młodzież, w gruncie rzeczy nie 
ma żadnych autorytetów, które może w sposób czysty,  
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w sposób, który przystoi młodym ludziom naśladować, do 
których się może odwołać. Mamy do czynienia z kryzysem 
państwa i kryzysem autorytetów. Ten ostatni obserwujemy 
nieomal na żywo. Obecność autorytetów w procesie wycho-
wania młodego człowieka jest niezwykle ważna. Nie ma dziś 
ludzi, a przynajmniej jest ich bardzo niewiele, o których 
można powiedzieć, że są patriotami, to są ludzie, którzy mi-
łują ojczyznę, którzy zachowują się w sposób naturalny, au-
tentyczny, niewyszukany na potrzeby określonych sytuacji. 
Do tego wszystkiego, my dorośli w jakimś sensie psujemy 
młodzież przekazując wszystkie złe nawyki, jakie wynieśli-
śmy z okresu komunizmu, z ostatnich lat, i to w sposób – 
powiedziałbym – zwielokrotniony. Krytycyzm, negowanie 
państwa, nieufność w stosunku do instytucji państwa, to 
wszystko oczywiście ma swoje uwarunkowania historyczne, 
ale wydawać by się mogło – przynajmniej tego oczekiwali-
śmy, że po 1989 roku ta sytuacja się po prostu zmieni. 
W zalewie ogromnej ilości różnorodnych informacji, ubra-
nych w bardzo elegancką formę, to wszystko, co pojawia się 
w internecie, telewizji, w kinie, co wręcz bombarduje mło-
dych ludzi, ale nie pozostawia miejsca na wartości, które 
pozwalają nam kształtować ten skarb. Młodzież dziś skaza-
na jest  na samodzielne szukanie tych wartości. 

Musimy sobie zadać pytanie: czy młodzież jest w sta-
nie, czy trzeba jej w tym pomóc? Oczywiście – tak. Oczywi-
ście tak, i tutaj dotykamy innego problemu – systemu edu-
kacji, systemu przekazywania wiedzy, systemu wychowa-
nia. Otóż śmiem twierdzić, niech nauczyciele mi wybaczą, 
że przez te piętnaście, czy ponad piętnaście lat już wolnej 
Polski nie byliśmy w stanie zbudować takiego systemu, któ-
ry w sposób jasny, precyzyjny, konkretny i efektywny potra-
fi wychowywać młodzież. Różne próby, brak jakiejś spójnej 
wizji i oczywiście krytyczne głosy, że przecież nie można ni-
czego młodzieży narzucać, bo przecież jest demokracja, 
każdy ma wybór, zrobiły swoje. Nie ma w Polsce przemyśla-
nego modelu wychowania młodego pokolenia. W tym wy-
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chowania patriotycznego. Osobiście twierdzę, iż niektóre 
rozwiązania trzeba narzucić. Oczywiście trzeba to zrobić  
w sposób umiejętny, nie nachalny. Nie zależy to wyłącznie 
od ministerstwa edukacji, ministerstwa oświaty. W systemie 
wychowania, systemie nauczania niezbędne jest współdzia-
łanie takich podmiotów jak dom, rodzina, szkoła, Kościół  
i wiele innych instytucji, przez które młody człowiek musi 
przejść zanim zostanie ukształtowany. Jest to zadania nie-
zwykle trudne, bowiem nasze dzieje, nasza historia od 1939 
roku jest historią okaleczoną. Zostaliśmy jako naród pod-
dani eksterminacji, wynaradawianiu a nade wszystko wiel-
kiej, gigantycznej manipulacji ze strony okupanta niemiec-
kiego i okupanta sowieckiego, ale też ze strony komunistów. 
Dzisiaj mamy tego efekt. Jak popatrzymy, Proszę Państwa 
na naszą historię, na naszą kulturę zobaczymy ogromną 
ilość takich – powiedziałbym – naleciałości ze Wschodu  
i z tego złego Zachodu. Nie potrafimy sobie z tym bardzo 
często poradzić. Mało tego, przez kilkadziesiąt lat w na-
uczaniu prowadzono politykę odnaradawiania i zakłamy-
wania dziejów ojczystych. Powiem więcej Proszę Państwa: 
tak naprawdę nie uczono dziejów ojczystych. Szkoła polska 
przekazuje ogromną ilość wiedzy o historii. Tylko, spróbuj-
cie Państwo przeanalizować, ile tej wiedzy dotyczy własnego 
kraju, własnego narodu, własnych tradycji, osiągnięć naro-
du polskiego. Tej wiedzy prawie nie ma.  

Mamy też kryzys, który dotyka nie tylko młodych lu-
dzi, dotyka również nauczycieli. Państwo się mogą ze mną 
nie zgodzić, ale ja uważam, że niestety w dużej mierze ma-
my kadrę nauczycielską nieprzygotowaną do przekazywania 
wiedzy o dziejach ojczystych. To widać w naszym podejściu 
do młodych ludzi. Traktujemy ich niepoważnie, nie dajemy 
przykładu, przeciążamy absolutnie zbędną, niepotrzebną 
wiedzą, ogromną ilością klasówek, kucia dat i tak dalej i tak 
dalej. Dam przykład mojej córki, uczennicy liceum. Nor-
malne zajęcia, dodatkowy angielski, tańce neokate-
chumenat, ogromna ilość nauki, pierwsza, druga w nocy. 
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Jak to dziecko ma mieć czas na to, żeby pewne rzeczy 
przemyśleć, sięgnąć po poezję, po literaturę, po coś, co jest 
naszym dziedzictwem?  

Mamy bowiem dziś do czynienia z czymś, co dla mnie 
jest niezwykle niepokojące. Naszą historię historycy opisują 
w taki sposób, że bardzo często negują fakty pozytywne  
w dziejach narodu polskiego. Nie pokazuje się ludzi, którzy 
dawali przykład, świadectwo, dla których były pewne war-
tości. To jest problem kreowania autorytetów. Tego proszę 
Państwa nie ma.  

Jak wyjść z tej sytuacji? Niewątpliwie potrzeba nam 
proszę Państwa – stworzenia jasnego, precyzyjnego, rzeczy-
wiście bezstronnego i apolitycznego systemu nauczania, 
systemu przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu. Przed 
kilku laty przeprowadziliśmy badanie z udziałem młodzieży 
szkolnej na terenie tak zwanych muzeów martyrologicz-
nych, czyli stworzonych na miejscu niemieckich obozów 
koncentracyjnych i obozów zagłady. Ci młodzi ludzie, którzy 
pojechali do tych miejsc, którzy mówiąc szczerze nie byli 
przygotowani przez nauczycieli do tego jak takie miejsce po-
strzegać, jak przeżyć, jak odebrać – napisali ankiety przeka-
zując swoje spostrzeżenia i uwagi o tym, co zobaczyli i czym 
dla nich są te miejsca upodlenia człowieka. Muszę Państwu 
powiedzieć, że ci młodzi ludzie wykazali się ogromną dojrza-
łością, czasami większą wiedzą, niż dorośli ludzie. Podkre-
ślali, iż w przekazywaniu wiedzy o historii tych miejsc, ale 
także historii w ogóle, potrzeba autentyzmu i prawdy.  

To niezwykle ważna konstatacja, ponieważ ci młodzi 
ludzie, których my dzisiaj mamy przygotować do normalne-
go życia, których mamy wychować, za chwilę wejdą w doro-
słe życie. Ci ludzie będą decydowali o obliczu tego państwa, 
w którym my i oni będziemy żyli, i w którym będą żyły ich 
dzieci. Na tych ludzi kładziemy odpowiedzialność za dzie-
dzictwo nie tylko nasze, ale również naszych przodków. 

Dziś obserwujemy powrót do tradycyjnych wartości. 
Jednak to co jest dla nas, a nade wszystko dla Państwa, 
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nauczycieli, niezwykłym wyzwaniem, które powinniśmy 
podjąć, to potrzeba budowy nowego patriotyzmu, nowocze-
snego patriotyzmu, który zakłada pracę dla siebie i dla in-
nych, dla kraju. Wierzę, że polska młodzież jest w stanie 
dokonać takiego wyboru, który będzie szedł w kierunku pa-
triotyzmu nowoczesnego, wartości chrześcijańskich, tego 
wszystkiego, co budowało fundament wolnego, niepodległe-
go państwa.  
 
prof. Katarzyna Olbrycht  
 

Bardzo dziękuję. Zapomniałam Państwa poinformo-
wać i przeprosić za to, że  grono panelistów jest uszczuplo-
ne także o Pana Jana Ołdakowskiego, dyrektora Muzeum 
Powstania Warszawskiego, który przepraszając, w ostatniej 
chwili odwołał przyjazd ze względu na chorobę dziecka. Nie-
zależnie od nieobecności pana Jana Ołdakowskiego, chcę 
podkreślić, że sama idea tego Muzeum i obecność w nim 
już, bądź też inspiracja do jego odwiedzenia jest też dla 
Państwa jakąś wskazówką, co można zrobić, żeby przycią-
gnąć ludzi młodych, autentycznie ich zainteresować, wzbu-
dzić refleksję i emocje związane z historią.  

Zapraszam kolejnego dyskutanta - Księdza Profesora 
Rysia, tym bardziej, że Ksiądz Profesor ma również okazję 
spotykać się z wieloma ludźmi młodymi, którzy już są zako-
rzenieni w działaniach związanych z historią.  
 
ks. prof. Grzegorz Ryś: 
 

Dziękuję bardzo. Boję się, że w dużej mierze będę 
uzupełniał to, co powiedział mój przedmówca, a ta zgodność 
(zgodność naszych opinii) nie wynika chyba tylko z tego, że 
obydwaj jesteśmy historykami i archiwistami.  

Może bez żadnych dłuższych wstępów, najpierw 
chciałbym się podzielić własnym doświadczeniem w kwestii 
ukrytej w pierwszej części pytania: na ile młodzież traktuje 
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Ojczyznę jak skarb? Albo na ile ją w ogóle rozpoznaje w ta-
kim właśnie charakterze – skarbu? Dla nas tym skarbem 
jest historia. Oczywiście, tych skarbów jest więcej, mówili-
śmy o nich wczoraj, próbowaliśmy je katalogować, ale pro-
szę wybaczyć, będę mówił o historii, bo tym się zajmuję.  

Otóż, kiedy mówimy o przekazywaniu historii, to 
pierwsze, co mi się narzuca w kontakcie ze studentami – 
pod warunkiem, że to nie są studenci historii – to jakaś po-
rażająca niepopularność myślenia historycznego. Od kilku 
lat, odkąd powstała w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska, 
proszono mnie tam o wykłady z dziejów tożsamości euro-
pejskiej i muszę powiedzieć, że te zajęcia odbieram jako je-
den wielki ciąg klęski dydaktycznej. Trzy lata próbuję tłu-
maczyć studentom europeistyki, że dzisiejsza tożsamość 
europejska jest zakorzeniona w przeszłości i jeszcze żadne-
go z owych roczników nie udało mi się do tego przekonać. 
Widzę to wyraźnie na koniec każdego roku, kiedy moi stu-
denci piszą prace zaliczeniowe. Zadając je zawsze chcę, żeby 
przeczytali coś konkretnego i naprawdę ważnego; więc czy-
tają rzeczywiście wielkich autorów od Platona przez Augu-
styna, Tomasza z Akwinu po naszego Pawła Włodkowica. 
Przy lekturze prac uderza zawsze jeden podstawowy brak: 
ich autorzy nigdy nie umieszczają analizowanych przez sie-
bie dzieł w ich kontekście historycznym. W efekcie, propo-
nowane analizy są takie, że właściwie Tomasz z Akwinu 
mógłby żyć w wieku dwudziestym pierwszym, a Paweł 
Włodkowic w czwartym wieku przed Chrystusem. Wszystko 
jedno. Wszystko jedno, a historia nie miała na nich żadnego 
wpływu.  

Muszę przyznać, że to doświadczenie jest dość bole-
sne dla kogoś, kto uważa, że historia jest jakimś sposobem 
rozumienia rzeczywistości, a co za tym idzie rozumienia 
także samego siebie. Na szczęście jednak, Mili Państwo, 
zdarzają się momenty, kiedy ci ludzie pokazują naraz zu-
pełnie inną twarz. Dzieje się tak z reguły wtedy, kiedy ich 
zapraszam na pokaz do Archiwum Kapitulnego na Wawelu. 
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Gdy Pani Profesor powiedziała, że ja mam pod sobą wszyst-
kie archiwa, to jest gruba nieprawda. Natomiast rzeczywi-
ście, od trzech lat jestem dyrektorem Archiwum Kapitulne-
go na Wawelu i jeśli mówimy o skarbach, to ja muszę po-
wiedzieć, że troskę o nie odbieram jako niesłychany przywi-
lej. Otóż, kiedy się tam przyprowadza studentów, właśnie 
takich, którzy na co dzień zdają się być kompletnie nie do 
namówienia na myślenie historyczne, to wystarczy im poka-
zać np. dokument Unii Krewskiej. To dyplom wielkości 
kartki A4, niesłychanie skromny w formie kawałek perga-
minu, a patrząc na niego ci młodzi ludzie zostają naraz 
skonfrontowani z sześcioma wiekami historii Europy Środ-
kowej, które tenże dokument wyznaczył. I to wszystko 
zmienia. W tym momencie zaczynają myśleć właściwie. 
Wtedy także odkrywają Ojczyznę właśnie w kategoriach 
skarbu. Kiedy nastałem w tym Archiwum, zacząłem też di-
gitalizację kolejnych zbiorów. Pierwszym fotografowanym 
rękopisem była tzw. Biblia Grunwaldzka, którą król Jagiełło 
przywiózł do Krakowa z wyprawy 1410 roku. I wyobraźcie 
sobie Państwo, że wykonujący pracę fotograf, którego od 
wielu lat znam jako naprawdę bardzo trzeźwego i praktycz-
nego człowieka, klęknął, żeby robić zdjęcia na klęcząco. 
Spytałem: Co ty robisz? A On: „Proszę Księdza, będę jeszcze 
wnukom opowiadał, co fotografowałem”. Trochę się zaczą-
łem o niego bać: co to będzie, gdy przyjdzie do fotografowa-
nia Predicationes z ósmego wieku, ale… Chcę powiedzieć, że 
jest jakaś niesłychana siła w doświadczeniu historii. To jest 
coś kompletnie innego, niż jej abstrakcyjna lekcja. I tu nie 
chcę dalej tych przykładów mnożyć, bo można by w nie-
skończoność. To jest to, o czym mówił pan Przewoźnik, że 
młody człowiek, który dotknie, zobaczy, usłyszy, sam prze-
czyta, zupełnie inaczej do tego wszystkiego podchodzi. Nie 
wystarczy młodemu człowiekowi mówić o tym, że Polska 
znajduje się na skrzyżowaniu dwóch kultur: wschodniej  
i zachodniej, i zrobić mu z tego teoretyczny wykład (oczywi-
ście można - można rok o tym mówić cały rok). O wiele le-
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piej jest jednak przyprowadzić go do Kaplicy Świętokrzyskiej 
na Wawelu: niech zobaczy freski wymalowane przez prawo-
sławnych mistrzów z Pskowa i niech zobaczy nagrobek Ja-
giellończyka zrobiony przez Wita Stwosza. I będzie wiedział, 
że Polska jest na styku kultur: łacińskiej i bizantyjskiej. Co 
więcej, zostanie mu to w oczach. Jeszcze, jeśli ktoś mu ob-
jaśni cały kod tych malowideł, które tam są, a potem obja-
śni mu także to wielkie dzieło Wita Stwosza, stanowiące 
właściwie zaklęty w kamieniu mały traktat teologiczny.  

Mówię o tym, także dlatego, że od kilku lat obserwo-
walna jest łatwo taka tendencja robienia muzeów wirtual-
nych. Jako dyrektor Archiwum często się spotykam z taki-
mi propozycjami, raz po raz ktoś przychodzi i mówi, że ma 
na to straszne pieniądze i chce np. zrobić wirtualną katedrę 
wawelską. W ogóle jest moda w tej chwili, potężne pieniądze 
idą też z Unii Europejskiej na to, żeby tworzyć całe platfor-
my internetowe na przykład łączące najstarsze katedry eu-
ropejskie. Do pewnego stopnia jest to oczywiście ważne  
i słuszne: stwarza możliwość wykonania nowoczesnej do-
kumentacji tych wspaniałych zabytków. Nie ukrywam jed-
nak, że ile razy ktoś zwraca się do mnie z takim właśnie 
pomysłem: zróbmy wirtualną katedrę, to we mnie, gdzieś 
tam z tyłu głowy odzywa się taki niepokój: czy potem jeszcze 
ktoś z owych młodych ludzi (o których tutaj mówimy) do tej 
katedry przyjdzie? I czy to nie będzie tak, że siądzie sobie 
przed komputerem i klikając myszką będzie zwiedzał kate-
drę. Oczywiście, niektóre rzeczy lepiej zobaczy, bo sarkofag 
króla obróci sobie z góry na dół, popatrzy jeszcze z innej 
perspektywy, powiększy jakiś detal. Tak czy owak będzie to 
nie to samo. Kiedyś, w jakiejś rozmowie Ksiądz Kardynał 
Macharski powiedział mi mniej więcej tak: „wiesz, wyobra-
żam sobie prawie wszystko, ale nie modlitewnik w Interne-
cie”. To jest pewna analogia, chyba jednak bardzo bliska. 
Modlitewnik trzeba mieć w ręce, to musi być porządna 
książka, im starsza tym lepsza, mam wtedy doświadczenie 
jakiejś wspólnoty modlitewnej z ludźmi. Bardzo trudno jest 



 119

mi sobie wyobrazić samego siebie zasiadającego przed mo-
nitorem własnego komputera i klikającego myszką, by recy-
tować nieszpory… 

Pozytywne doświadczenie jest właśnie takie (ja nie 
mam takiego doświadczenia pedagogicznego jak Państwo, 
bo ostatnio najbardziej lubię siedzieć w Archiwum); spotka-
nie z młodymi ludźmi, którzy odkrywają historię wtedy, kie-
dy przyjdą, zobaczą, dotkną. I tu już chyba wszyscy są 
zgodni, i to wszyscy mówili to samo do tej pory. 

I druga rzecz, która mi się wydaje teraz ważna do 
powiedzenia: jak ten skarb przekazywać? Wydaje mi się, że 
właściwe słowo, którego można by użyć także w tym kon-
tekście szkół katolickich, właściwe słowo tutaj to jest wta-
jemniczenie. Wtajemniczenie. Bardzo ważne słowo w chrze-
ścijaństwie.  
W chrześcijaństwie kiedy się człowieka wychowuje, to się go 
wtajemnicza. Nie bez powodu papież pisał o tym, że wzor-
cową katechezą jest starożytny katechumenat. Bo kate-
chumenat nie był prostą lekcją religii. Katechumenat był 
wprowadzaniem człowieka w rzeczywistość świętą i – co też 
jest ważne – to było wprowadzanie stopniowe. Do tego może 
jeszcze wrócę, ale człowieka trzeba wprowadzić w rzeczywi-
stość, która go osobiście dotyczy i która udziela mu odpo-
wiedzi na pytania ważne, a te odpowiedzi mają wymiar nie 
tylko intelektualny, ale również wymiar egzystencjalny. Ka-
techumenat nie był wprowadzeniem w wiedzę. Był wprowa-
dzeniem we wspólnotę, a ta wspólnota to też nie było jesz-
cze tylko grono ludzi, z którymi on się spotykał w Kościele, 
bo to była wspólnota Kościoła właśnie, a więc wspólnota 
między człowiekiem a Bogiem i między ludźmi żyjącymi te-
raz i żyjącymi kiedyś, a obecnie w Bogu. To jest coś o wiele 
głębszego. 

Mówimy przez te kilka dni tak naprawdę o Ojcu 
Świętym i On tu jest naszym najważniejszym nauczycielem. 
Państwo, myślę, czytaliście nie raz jego kazanie, które wy-
głosił obejmując katedrę wawelską, kiedy wchodził jako ar-
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cybiskup do niej po raz pierwszy i wtedy powiedział, że do 
tej katedry nie można wejść bez drżenia. Tylko, że on nie 
wchodził do tej katedry po to, żeby ją zwiedzić. Wchodził do 
niej po to, żeby ją przyjąć jako jej biskup i jako ktoś, kto  
teraz musi zadbać o te wszystkie wartości, które w tej kate-
drze są wcielone. On nie tylko wiedział, kto to była Jadwiga 
Królowa, tylko On nosił na sobie racjonał, który Jadwiga 
wykonała. To znów jest coś zupełnie innego. To nie jest 
wiedza, to jest zobowiązanie. W takim bardzo małym wy-
miarze mam to doświadczenie także sam, a to dlatego, że 
toga, którą noszę należała kiedyś do księdza profesora Wol-
nego, a Wolny ją nosił po księdzu profesorze Langmanie.  
I kiedy się nosi togę już jako trzecie pokolenie, to człowiek 
nie tylko myśli o tym, co nosi na sobie, ale jeszcze myśli  
o tym, kto ma być następny w tej kolejce. Komuś tę togę 
trzeba teraz przekazać. To jest inne wejście w historię. Nie 
mówimy teraz tylko i wyłącznie o wiedzy, choć bez wiedzy 
tego nie ma, to jest oczywiste. Bez wiedzy tego nie ma. Ale 
mówimy o czymś co Papież by nazwał postawą uczestnic-
twa. On nie tylko wiedział, kto to był Stanisław, ale wiedział  
o sobie, że jest następcą Stanisława. Tu warto się choćby 
na chwilę zatrzymać, gdyż stosunek Karola Wojtyły do św. 
Stanisława jest chyba najpiękniejszym fragmentem i przy-
kładem podejścia Ojca Świętego, jeszcze jako biskupa kra-
kowskiego do historii. Jeszcze jako wikariusz kapitulny do-
prowadził do badań historycznych nad czaszką świętego 
Stanisława, czyli historia Stanisława go bardzo interesowa-
ła. Później patronował całej serii sympozjów naukowych, 
które dotyczyły Kościoła krakowskiego z XI wieku i Stani-
sława osobiście. Historia Stanisława go interesowała, ale on 
się na tej historii nie zatrzymał! To znaczy to nie było tak, 
że ten biskup krakowski kazał nam przestudiować wszyst-
kie meandry konfliktu Stanisław-Bolesław. Za to, w pew-
nym momencie, już jako metropolita i kardynał Karol Woj-
tyła zaproponował swojej diecezji synod. Synod, który miał 
trwać siedem lat bo tyle lat trwał pontyfikat Stanisława  
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w Krakowie i od roku 1972 do 1979 (dokładnie w 900 rocz-
nicę). Był to niesłychany, zupełnie nieznany nigdzie indziej 
synod duszpasterski, w który była wciągnięta cała diecezja, 
w setkach grup synodalnych. Kanwą do tego był Stanisław, 
właśnie jego pontyfikat w Krakowie. Kiedy kardynał pisał 
tekst wstępny, programowy dla synodu, to mówił wtedy  
o parze świętych: o Wojciechu i Stanisławie. Mówił, że Woj-
ciech w naszej pamięci historycznej stoi za chrzest a Stani-
sław stoi za bierzmowanie. I tak, jak w Wojciechu jesteśmy 
ochrzczeni, tak w Stanisławie jesteśmy dojrzali we wierze.  
I Państwo pamiętacie, potem jest ten niesłychany moment 
bierzmowania narodu na Błoniach. Wtedy my nie rozma-
wiamy o historii, my uczestniczymy w niej. To jest także ja-
kaś rzeczywistość, która nas tworzy. Postawa uczestnictwa. 
Często mi się ostatnio zdarza (a i to jest zupełnie wyjątkowe 
szczęście) chrzcić na Wawelu, i wtedy zawsze jeśli tylko mo-
gę, to biorę tę rodzinę, która chrzci dziecko no i wszystkich 
oczywiście świadków do Krypty św. Leonarda, żeby tam tego 
chrztu udzielać. I ludzie, którzy nieraz są tam pierwszy raz 
(mają po trzydzieści lat i jeszcze w życiu nie byli w Krypcie 
św. Leonarda, nie interesowała ich!) naraz stają przy ołta-
rzu, który był konsekrowany jeszcze przez św. Stanisława 
(bo Krypta św. Leonarda jest z czasów Bolesława Śmiałego), 
i przy ołtarzu, na którym swoją pierwszą Mszę sprawował 
ksiądz Karol Wojtyła. Więc właściwie ten ołtarz, to jest miej-
sce-synteza całej historii Kościoła krakowskiego. I już więcej 
nie trzeba wiele tym ludziom mówić, bo oni natychmiast ro-
zumieją, że wprowadzają dziecko przez chrzest do takiej 
wspólnoty świętych. I w taki wymiar rzeczywistości. Ale 
znowu, tu jest uczestnictwo, a nie tylko zwiedzanie. Jutro 
będzie... - jeszcze mogę chwilę? Ale już kończę – jutro będą 
pierwsze roraty w katedrze na Wawelu, będą odprawiane 
oczywiście w Kaplicy Zygmuntowskiej, dlatego, że ta kaplica 
została postawiona dla Mszy roratniej, a jutro będzie wielki 
obchód, bo przypada pięćsetlecie wyboru Zygmunta Starego 
na króla Polski. A Zygmunt był człowiekiem, który ufundo-
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wał kaplicę, w której dzień w dzień miała być śpiewana 
Msza święta roratnia. Nawet w największe święta, jak  
w Wielkanoc, były śpiewane roraty w Kaplicy Zygmuntow-
skiej, w Pięćdziesiątnicę, w Boże Narodzenie, we wszystkie 
ważne uroczystości kościelne – dzień w dzień Msza święta 
roratnia. 
I znowu można by pokazać w korespondencji kardynała 
Wojtyły pismo do papieża Pawła VI, w którym on prosi, żeby 
wbrew zasadom liturgicznym, które obowiązują w całym 
Kościele jednak w katedrze wawelskiej w niedziele Adwentu 
mogły być sprawowane roraty, dlatego, że tu jest tak potęż-
na tradycja, która za tym stoi, że przerwać jej zupełnie jest 
nie sposób. Człowiek ma obowiązek w nią wejść i kontynu-
ować ją dalej. Paweł VI w ogóle nie dyskutował na ten te-
mat, tylko oczywiście dał zgodę.  

I znowu, można oczywiście mówić to młodym lu-
dziom. O wiele jest lepiej po prostu ich na te roraty zapro-
sić, niech przyjdą do tej katedry na siódmą rano, w który-
kolwiek dzień Adwentu i przeżyją to, że są w takim nurcie 
historii. Niech przeżyją w postawie uczestnictwa. Wtedy hi-
storia będzie w nich, to jest dlatego ważne też, i tu się spo-
tykamy najgłębiej z przedmówcami, że tym skarbem osta-
tecznie są ludzie. Są ludzie. I to, co w nich jest z całej tej hi-
storii, co w nich zostaje. Tu muszę się podzielić niemal naj-
świeższym i bardzo mocnym doświadczeniem z prac w Ar-
chiwum Kapitulnym. Otóż, ostatni rękopis, jaki został przez 
nas poddany konserwacji to rękopis „Brata naszego Boga”. 
Państwo wiecie, że to jest bardzo wczesny tekst Ojca Świę-
tego, jeszcze napisany podczas jego pobytu w Niegowici.  
I papież napisał go na przebitkowym papierze, zresztą 
wszystko pisał na przebitkowym papierze, taki wtedy był 
papier. To jest papier, który się rozleci, tego się nie da kon-
serwować w nieskończoność. Pani Profesor może powiedzieć 
znacznie więcej na ten temat. Rękopisy papieża – pisane na 
słabym, kwaśnym papierze, słabym atramentem – kiedyś 
się rozlecą, nie da się ich uratować na „wieczność”. Ale (!): 
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wszystkie one, wśród nich „Brat naszego Boga” zostaną  
w ludziach, którzy je przeczytają. Skarb jest w ludziach. 
Ludzie się nie rozlatują. Ludzie żyją na wieki. Tak Pan Bóg 
to wymyślił. 

Ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć to jest taka, że 
w taką rzeczywistość można wprowadzać tylko wtedy, kiedy 
się samemu w niej jest i żyje, to jest oczywiste i to też była 
zasada wtajemniczenia chrześcijańskiego, że człowiek się 
nie zgłaszał sam do biskupa, że chce być ochrzczony tylko 
go przyprowadzało dwóch chrześcijan. Oni go przyprowa-
dzali i oni go tak naprawdę wprowadzali, a osobno był 
uczony przez innych. I muszę powiedzieć, że taka rola jest 
absolutnie dostępna dla każdego, bo nie ma, naprawdę nie 
ma lepszych ludzi wprowadzających w historię czy w kultu-
rę niż amatorzy. Czyli tacy, którzy są rzeczywiście zakocha-
ni, bo tyle znaczy to słowo amator.  

To na koniec, żeby trochę rozluźnić atmosferę, pa-
miętam, była kiedyś promocja książki o diecezji krakow-
skiej. Promocja była w kurii i kilku wielkich historyków co 
nieco się nad tą książką wybrzydzało, mówiąc, że byłaby 
dobra, ale nie ma w niej indeksów, ani nazw miejscowości, 
ani imion. Gdzie jest redaktor? Jak można zrobić książkę 
bez indeksów? – i tak dalej. I po tych uwagach wyszedł 
ksiądz kardynał Macharski, chyba trochę zdenerwowany 
(gdyż rzadko robi tak, że zdejmuje piuskę i bije nią w pul-
pit), i powiedział: ja bym tu chciał się odezwać jako „ama-
tor” to znaczy jako „ten, który kocha”: ta książka jest bardzo 
potrzebna. 

Spotkałem w życiu wielu amatorów, którzy mi otwie-
rali oczy na historię i naprawdę byli najlepsi. Dziękuję bar-
dzo. 
 
prof. Katarzyna Olbrycht:  
 

Proszę Państwa myślę, że teraz już, zgodnie z prośbą 
pani Doktor Półtawskiej - bohaterki dzisiejszego dnia, po-
prosimy Ją o refleksje. Pani Doktor pozwala nam, młod-
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szym pokoleniom, uczestniczyć w żywej historii ponieważ 
to, że się możemy z nią spotkać, jej słuchać, czy też stoso-
wać się do Jej wskazówek i wykonywać jej polecenia, jest 
znakomitą szkołą; kontakt z Panią Doktor sprawia, że 
uczestniczymy w bardzo ważnych wątkach i polskiej histo-
rii, i polskiej kultury, i w wątku papieskim, i w wątku har-
cerskim, i w dramatycznym wojennym wątku obozowym. To 
jest zupełnie niezwykła okazja i możliwość, że słuchając 
świadka i uczestnika jesteśmy w stanie przeżyć doświad-
czenie szczególnego wtajemniczenia w historię Polski.  
 
dr Wanda Półtawska 
  

Zastanawiamy się nad tym, co nauczyciele mają ro-
bić, żeby młodzi ludzie stali się patriotami. Słyszeliśmy, że 
to oni są skarbem, ale chodzi nam o to, żeby skarbem była 
Ojczyzna. Praktyczne rozwiązania już się pojawiły w naszej 
dyskusji: zaprowadzić ich w miejsca, które są pomnikami 
naszej historii, żeby to widzieli i przeżyli.  

Chciałabym przypomnieć, może nawet trochę na 
przekór panu Przewoźnikowi, który powiedział, że nie trzeba 
już mówić o tym oddawaniu życia za Ojczyznę, że to nieak-
tualne. To nie jest tak. Najwyższa miłość jest wtedy, kiedy 
jesteś gotów oddać życie za coś. I tu są różne możliwości.  

Po pierwsze, Ojczyznę trzeba poznać. Obserwuję pęd 
młodzieży na wycieczki zagraniczne, ale co oni wiedzą o Pol-
sce? Nie raz rozmawiam z młodzieżą, opowiadają, że już byli 
w Grecji, Turcji… Pytam ich: a byliście w Bieszczadach? 
Nie, jeszcze nie byli. Poznać kraj… Ojciec Święty kochał 
Polskę, tę ziemię, którą trzeba znać. Całą zjeździł ― od pół-
nocy, kajaków, aż po wszystkie góry. Szkoła daje szanse, 
żeby młodzież gdzieś zawieźć. Trzeba ją zawozić, by pozna-
wała polską ziemię. Ona jest piękna. Trzeba poznawać  
historię. Trzeba umieć im powiedzieć i pokazać, o co chodzi. 
Natomiast ja z własnych doświadczeń mogę powiedzieć  
o inicjatywie, która powstała w Lublinie. A konkretnie  
w Muzeum, które się nazywa „Pod Zegarem” a mieści się  
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w domu z zegarem, w którym podczas okupacji było gesta-
po. W piwnicy znajdowało się kilka cel, gdzie były przesłu-
chania a właściwie to katowanie ludzi. Siedziałam tam  
w celi, miałam okazję widzieć mężczyzn zakatowanych na 
śmierć. W tej chwili to Muzeum jest prowadzone przez ener-
giczną, pełną pasji dyrektorkę. Udało jej się odnaleźć wier-
sze dwudziestoletniej poetki, więźniarki z Ravensbrück. 
Wiersze wydrukowano i co roku młodzież recytuje je w kon-
kursach międzyszkolnych. To są wiersze dziewczyny, która 
18 kwietnia 1942 roku została rozstrzelana razem z trzyna-
stoma lubelskimi harcerkami.  

W swoim pamiętniku opisałam taką scenę: te dziew-
czyny idą przez wielki plac, czarny żwir pod ich stopami, 
złote słońce, kwitną czerwone szałwie… Wiedzą, że idą do 
takiego Totengangu, wąskiego przejścia między murem obo-
zu, a murem bunkra. Tam rozstrzeliwano więźniów, wtedy 
jeszcze nie było krematorium. One idą i śpiewają: „Jeszcze 
Polska nie zginęła”. Autentycznie. Najmłodsza z nich, w 
chwili aresztowania miała czternaście lat. 

Gdy młodzież poznała życiorys tej Grażyny, zrodził 
się pomysł i jedna ze szkół wzięła ją za patronkę. A teraz, co 
roku wszystkie szkoły biorą udział w konkursie poetyckim, 
inspirowanym twórczością młodej poetki. Zaczęło się od jej 
wierszy, potem dołączono do konkursu prozę, pojawiły się 
nowe inicjatywy, młodzież przygotowuje coś na kształt te-
atru, recytacje i nie tylko. To się rozwija, co raz to dochodzą 
nowe pomysły. Chodzi więc o to, żeby do takiej działalności 
przekonać wszystkich nauczycieli. To jest ważna sprawa ta 
Ojczyzna. Bez niej - w ogóle nie istniejesz. 

Gdy zbliża się koniec roku szkolnego, matura, testy – 
szkoła cały czas naciska na uczniów: musicie robić testy 
europejskie, macie szansę, jak wygracie ten konkurs to po-
jedziecie na Zachód… Jestem tego świadkiem, że już szkoła 
pcha młodzież na Zachód. Po co? Po pieniądze, bo tam za-
robią. Trzeba więc na nowo odnaleźć w hierarchii wartości 
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takie miejsce dla Ojczyzny, by ona przeważyła wartość ma-
terialną zdobywania pieniędzy gdzieś daleko. 

Choć muszę też przyznać, że wielkie pokłady patrio-
tycznego zaangażowania w polskość dostrzegam np. u sta-
rych emigrantów w Ameryce. U ludzi, którzy tęsknią i przy-
najmniej chcą kości złożyć w Ojczyźnie. Z Ojczyzną jest tak, 
jak z powietrzem. Póki jest to się nie czuje, że ona jest. Jeśli 
zabraknie to człowiek dusi się. 

Stworzyć taką sytuację, żeby młodzież zobaczyła, że 
korzenie to jest coś potrzebnego w życiu. Ksiądz pięknie 
opowiadał o Wawelu. Ojciec Święty kochał Wawel i cierpiał, 
że tam prawie nie ma ludzi. Pod górę im niewygodnie wcho-
dzić, więc na Mszach świętych było mało a chciał żeby jakoś 
ich tam sprowadzić. Nie bez powodu właśnie tam odprawiał 
swoje prymicje. On kochał całą tę historię polską. Potrzeba 
właśnie człowieka, który potrafiłby to ukazać. Takim powi-
nien być każdy nauczyciel. Polonista - pokazać piękno lite-
ratury, historyk – historii i tak dalej. Zaangażowanie własne 
nauczyciela jest tutaj decydujące.  

Moim zdaniem jest jednak jakaś ofiara krwi. Cho-
ciażby Powstanie Warszawskie, choć różnie oceniane, zginę-
ło w nim mnóstwo młodych ludzi. Młode pokolenie powinno 
zobaczyć, że są sprawy ważniejsze niż życie ludzkie. Oni 
powinni to zobaczyć, bo o to chodzi. Trzeba im pokazać du-
cha człowieka. Człowiek nie żyje dla ciała tylko dla ducha. 
Nie bałabym się tych porównań, że tamto pokolenie zginęło, 
przelało krew dla Ojczyzny. Ono tak, a wy dziś inaczej. To 
dziś owocuje posiew tamtego pokolenia, trzeba dostrzegać 
tę ciągłość historii i narodu. 

Znajomość historii… To, co pan Przewoźnik powie-
dział o programach szkolnych to niestety prawda, przeak-
centowanie odległej historii a młodzi ludzie nie wiedzą, co 
działo się w Polsce. Kto im ma to pokazać? Powinni także 
rodzice. Nie można ich pozbawiać tej roli, ale nie można się 
spodziewać się, że rodzice wszystko zrobią.  
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Pierwszym warunkiem jest więc wiedza teoretyczna, ale po-
trzebne jest też praktyczne poznanie ziemi ojczystej, jako 
takiej i emocjonalny stosunek do niej, który rodzi się, gdy 
np. widzę piękno lasu. Karol Wojtyła chodząc po lesie zbie-
rał śmieci. Nie mógł znieść widoku zaśmieconego lasu. Ja 
też. Od 50-60 lat, gdy chodzę po lesie, zbieram śmieci. Nie 
wytrzymuję tego, że ktoś zaśmieca piękny las. Raz udało mi 
się namówić szkołę, żeby zrobili sobie zielony dzień. Mło-
dzież przyszła do lasu i pozbierała śmieci. Szkoda, że na 
drugi rok już tego nie zrobili. Jeśli coś ma dla mnie wartość, 
to o to dbam. Trzeba uwrażliwiać ludzi i zachęcać do dbało-
ści o to, co jest dobrem wspólnym, a nie tylko moim osobi-
stym. A jednak inicjatywy tego rodzaju coś ludziom pokazu-
ją. Choćby drobna rzecz, że w swoim ogródku posprząta, ale 
na ulicę wyrzuci śmieci.  

Szkoła może podjąć szereg takich praktycznych ini-
cjatyw. Może robić teatr. Już nie mówię o tym, że może wy-
stawić sztukę Ojca Świętego, dlaczego nie? Widziałam już 
taką sztukę wystawioną przez szkołę. Młodzież sama wymy-
śliła, co chce przedstawić. Może przez teatr da się zachęcić 
młodych ludzi do słuchania poezji w oryginale i w całości  
a nie w skrótach. Trzeba wymusić takie inicjatywy, dzięki 
którym młodzież chwyci bakcyla czytania książek bo prze-
cież literatura piękna jest naszym skarbem narodowym. 
Ona schodzi na margines, bo w pierwszym rzędzie wypiera 
ją internet. Nie potrzeba czytać, wystukasz co potrzebujesz  
i masz. 

W przypadku wycieczek, zaraz pojawi się problem, że 
nie ma pieniędzy na podróż. Jeśli dla człowieka coś ma war-
tość, to potrafi on znaleźć środki na ten cel. To jest trochę 
tak, jak z czasem. Czas znajdujemy na to, co jest nam dro-
gie i pilne. A wszyscy mówią: nie mam czasu. Nieprawda. 
Masz czas, ale na co? 

Szkoła w ramach swego programu może zapropono-
wać różne inicjatywy. Niech uczniowie pójdą na roraty do 
Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Dlaczego nie? Bo nikt 
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nie pomyślał o tym? Kto z was wiedział o tych roratach w 
Kaplicy Zygmuntowskiej? Może paru księży. Tak. Są takie 
rzeczy, które można by wydobyć z historii i podać młodzieży 
jako fascynującą nowość. To tak jest, że odkrywa się rewe-
lacje, nasi przodkowie nie byli głupi. Byli inteligentni i two-
rzyli też różne piękne rzeczy. 

Przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać młodzie-
ży, iż są ważniejsze rzeczy niż pieniądze. Bycie Polakiem nie 
znaczy wcale być pariasem Europy. Mamy ogromnie bogatą 
historię narodu. Spotkałam wielu ludzi z różnych narodów  
i jestem przekonana, że Polacy są naprawdę bardzo zdol-
nym narodem. Ogromne pokłady inteligencji są w tych lu-
dziach i tylko trzeba sytuacji przymusowej, która ich po-
pchnie do czegoś.  

Tutaj padło takie zdanie Pana [p. Przewoźnik], na 
temat własnej córki: niech ona sama wybiera. Nie! Ludzi 
trzeba popchnąć. Nie brutalnie butem, ale stworzyć jakąś 
sytuację, w której ten człowiek będzie mógł odkryć coś, cze-
go wcześniej nie zauważyłby. Młodzi ludzie nie są w stanie 
wybrać najważniejszych wartości, bo jeszcze nie umieją oce-
niać. Coś im trzeba pokazać. Potrzeba więc reżysera młode-
go wieku. Szkoła ma reżyserować. Pamiętam nasze zabawy 
młodzieżowe. Dziewczynki, które zawsze chodziły w mun-
durkach miały frajdę: przychodziły w sukniach balowych. 
Bal był wcześniej zaplanowany w najdrobniejszych szczegó-
łach, kiedy będzie taniec, kiedy inna rozrywka, kiedy za-
gadki, a kiedy jeszcze coś innego. Zabawa była wyreżysero-
wana przez dorosłych, ale młodzież była pewna, że robią to 
sami. Ktoś nimi pokierował. Jest więc problem tej „spręży-
ny”: jak to zrobić, żeby nie odbierać im poczucia samodziel-
ności a jednak pilnować. Oni przecież jeszcze się uczą. Do 
szkoły przychodzą nie dlatego, że coś wiedzą, tylko dlatego, 
że nie wiedzą. To odpowiedzialność, żeby młodzież chłonęła 
to, co chcemy. Ksiądz powiedział, że przegrał z jakąś grupą, 
która nie chciała słuchać. Są przegrane dydaktyczne i pe-
dagogiczne. I są wygrane. Chodzi o to, żeby wygrać. Nie 
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wszystkie metody są dobre. Kiedyś usłyszałam taki zarzut, 
że szkoła katolicka tak ustawiła problem wiary, że dziew-
czyny, jak tylko wyszły ze szkoły, natychmiast zaczęły się 
zachowywać całkowicie przeciwnie niż nakazuje Dekalog. To 
wina rygorystycznej szkoły – usłyszałam. Jak tę młodzież 
prowadzić? Trzeba tak „manewrować” żeby nie dać im po-
czucia, iż są przymuszani, ale żeby jednak poszli w tym kie-
runku, żeby zobaczyli to, o co nam chodzi. Moim zdaniem, 
najbardziej twórcze jest bezpośrednie świadectwo. Mam 
bardzo dobry kontakt z młodzieżą, z grupami dużymi  
i mniejszymi. Oni słuchają zafascynowani o tym, co było 
kiedyś. Oczywiście jest problem sposobu przekazu. Ja na 
ogół mówię, nie czytam tekstu, bo muszę mieć kontakt ze 
słuchaczami.  

Jestem przekonana, że młodzież jest najlepszą czę-
ścią narodu. Oni to czują, tylko nie umieją tego jeszcze zwe-
ryfikować. Trochę boją się, trochę wstydzą się bycia Pola-
kiem, bo ten Zachód tak imponuje im ilością możliwości 
materialnych. Miałam szereg rozmów w Ameryce, z różnymi 
ludźmi, którzy mówili: „a mój tatuś to był Polakiem”. Mówię: 
to Pan też jest Polakiem. Nie. Amerykaninem. Jakim Amery-
kaninem? – mówię. Masz polską krew, to jesteś Polakiem. 
Dopiero jak Polak został papieżem nagle okazało się, że  
w Ameryce jest więcej Polaków. Ileś dodatkowych tysięcy 
ludzi przyznało się, że są Polakami. Chodzi więc o taki mo-
del Ojczyzny, żebym chciał przyznać się do niej, żebym był  
z niej dumny. 

Trzeba więc pokazać z historii Polski nie to, co było 
negatywne czy nikczemne ale to, co było jednak pełne 
chwały, gdyż były takie piękne okresy w historii. Wydobyć 
tę pozytywną stronę, żeby poczuć, że bycie Polakiem to jest 
jakiś plus. Ojciec Święty mówił tak do młodzieży: złamcie 
barierę językową, bo macie co powiedzieć światu. To nie jest 
tak, że Polska nie ma co pokazać. Bariera językowa jest co-
raz łatwiej pokonywana, bo młodzież wreszcie chce się 
uczyć  
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języków choć motywacja uczenia się języka obcego jest cał-
kowicie merkantylna: uczę się angielskiego, żeby zarobić, bo 
bez angielskiego nie zarobię. Powinno być tak, że chcę się 
nauczyć żeby pokazać, co my mamy w Polsce. Co my mamy 
w Polsce? Ludzi. 

W czasie jednego z pobytów Ojca Świętego w Polsce, 
był u mnie mój przyjaciel ksiądz francuski, który jeździł za 
Ojcem Świętym, wszędzie, gdzie on. Razem byliśmy w Kro-
śnie i potem on mi mówi: macie wspaniałą młodzież. Wy 
macie wspaniałą młodzież. Zobaczył w Polsce tylko mło-
dzież. Macie wspaniałą młodzież, co z nią robicie? Bo prze-
cież, bądźmy szczerzy, dorośli manipulują młodzieżą. I teraz 
trzeba ją wyrwać z manipulacji tych, którzy chcą ją znisz-
czyć. Jednym z elementów ratowania jest troska o tożsa-
mość Polaka, który wie kim jest. Co to znaczy? Że w naszej 
historii był święty Stanisław i że jest Wawel i że jest We-
sterplatte, i że jest cała historia, która przemawia do nich. 

Obserwuję w tym moim długim życiu, że było tak: 
nasze dzieci historią się nie interesowały. Natomiast wnuki 
się interesują, chcą się dowiedzieć więcej. Z tym pierwszym 
pokoleniem było tak, że albo za dużo mówili im ci, którzy 
coś przeżyli w czasie wojny i to było narzucanie martyrologii 
albo przeciwnie: milczeli, nie mówili nic, bo za trudno było 
im mówić. Dopiero w następnym pokoleniu można było te 
doświadczenia bardziej zobiektywizować. To następne poko-
lenie jest jednak rozszarpywane przez idące z Zachodu prą-
dy. Postępowa technika, która daje nowe możliwości jest  
w gruncie rzeczy zupełnie nieludzka. Znika kontakt mię-
dzyosobowy. Ksiądz tu mówił o konserwacji listów. Nie bę-
dzie żadnych listów, żadnych pism, bo oni tylko esemesy 
posyłają. To znika. Kontakty międzyludzkie ubożeją. Nie ma 
rozmów bezpośrednich, nie ma rozmów telefonicznych, nie 
ma korespondencji a ileż było w literaturze pięknej listów, 
które stały się bezcennym skarbem literatury polskiej? 

Najpierw trzeba, żeby sami nauczyciele chcieli szu-
kać, chcieli widzieć i żeby chcieli to przekazać młodzieży. 
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Potem trzeba dać młodzieży szansę wypowiedzenia się. Rzu-
cić im hasła a niech oni sami robią. Tak, jak te konkursy 
lubelskie. Steruje tym jakaś nauczycielka polonistka czy hi-
storyczka, ale młodzież sama robi. Sami wybierają teksty, 
opracowują cały scenariusz tego konkursu. Trzeba dać im 
szansę.  

Świadectwo. To jest sprawa najważniejsza, bo siłę 
przebicia ma tylko poznanie prawdy z ust świadka. To jest 
zawsze przewaga praktyki nad teorią. Czyta się o czymś  
a potem jest problem osobistego kontaktu. Ale osobisty 
kontakt  
z historią to są właśnie te miejsca, do których trzeba mło-
dzież zwyczajnie zaprowadzić. Cały szereg skarbów to są  
w ogóle są rzeczy nie znane młodzieży. Bo oni też jeżdżą po 
Polsce, ale co robią?. Część na przykład zbiera punkty na 
odznakę turystyczną, więc gonią po górach. Czasem tak go-
nią, że mówię, chwileczkę, wy nie gońcie tylko zobaczcie  
widok z tego miejsca, ale oni gnają dalej, żeby więcej punk-
tów było. Są też wyjazdy pół-rozrywkowe, gdzie nie wyko-
rzystuje się możliwości, żeby pokazać młodzieży coś z histo-
rii Polski. A przecież takich miejsc historycznych jest w Pol-
sce nieprawdopodobnie dużo. Chociażby samych maryjnych 
sanktuariów jest mnóstwo, nieznanych, pięknych miejsc, 
gdzie są piękne rzeźby i obrazy. 

Tak więc wszystko się sprowadza do inicjatywy twór-
czej kadry pedagogicznej. To nie ma być „lekcja do odrobie-
nia”, „odwalenie” według programu ministerstwa – tylko 
wprowadzenie, wtajemniczenie. To bardzo piękne słowo  
i adekwatne. Chodzi bowiem o wtajemniczenie w skarby 
piękna i wartości, które są właściwie niewyrażalne. To jest 
to, co Ojciec Święty nazywał: doprowadzić człowieka do 
uniesień. Bo człowiek nie może żyć bez uniesień – powie-
dział. Człowiek nie może żyć bez uniesień. To nie jest życie 
jak nie ma uniesień. Doprowadzić do tego, żeby się czymś 
zachwycił, czymś przejął. 
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Oni są trochę zakrzyczani, a do tego potrzeba ciszy. 
Ojciec Święty przede wszystkim próbował doprowadzić mło-
dych ludzi do świadomej refleksji. Kim jesteś? Po co żyjesz? 
Co dalej? Świadoma refleksja. Otóż, patriotyzm wymaga 
przede wszystkim namysłu, refleksji nad korzeniami. Wczo-
raj miałam zaplanowaną dyskusję z młodzieżą na temat 
godności osoby ludzkiej. Przytoczyłam im taką prawdziwą 
dykteryjkę, trochę dla rozrywki ale chciałam też pokazać co 
uważamy za wartość? Z jakiego powodu cenimy drugiego 
człowieka? 
 

Otóż jest w Krakowie wielkie mieszkanie, stare w za-
bytkowym domu, gdzie mieszkało kilka starych pań. W tym 
mieszkały dwie hrabiny. Aliści jedna hrabina umarła. I ja 
poszłam tam z prośbą, żeby ten pokój dali mi dla studentki, 
która przyjechała ze wsi i  nie ma gdzie mieszkać. I ta pani 
hrabina mówi: ależ Pani Doktor, ta panienka nie jest uro-
dzona! Miałam pewne trudności, żeby przekonać hrabinę, 
że ta dziewczyna jednak istnieje, jest urodzona. 

Do czego zmierzam? Ktoś urodzony gdzieś. Ród - to 
się liczyło. Kto jest ojcem, kto jest dziadem i pradziadem. 
Teraz znów ludzie chcą mieć pradziadów, zaczynają odszu-
kiwać swoje drzewo genealogiczne. Cóż to jest? To jest szu-
kanie korzeni, to jest szukanie tożsamości. Miejscem, gdzie 
się rodziłeś jest Polska, wśród ludzi mówiących tym języ-
kiem. Jest więc problem obudzenia solidarności narodowej, 
bo z Polakami to jest tak, że jednoczą się jak jest jakieś 
wielkie zagrożenie. Do zrywu. A trzeba potem ich przepro-
wadzić, żeby te wartości były obecne w ich codziennym ży-
ciu.  

Otóż, ponieważ młodzież nie ma okazji do wielkich 
zrywów to „rozmywa się” w tym, co niosą mass-media. Ich 
zainteresowania z osobowości przenoszą się na ciało czło-
wieka. Fascynują się płciowością, którą im zresztą pokazują 
dorośli. To nie jest dla młodzieży. Płciowość skierowana do 
płodności jest zadaniem rodzicielstwa, rodziców i dorosłych 
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a nie młodzieży. To nie jest dla nich temat, ale w to zostali 
bardzo łatwo wtłoczeni i nic innego nie potrafią zobaczyć. 

Trzeba by rozszerzyć horyzont szkolnej aktywności. 
Zawsze mówię, że szkoła powinna dawać wielorakie możli-
wości, żeby był zarówno kącik fotograficzny, geograficzny  
i historyczny czy turystyczny, żeby był teatr. Trzeba się też 
odnieść do tendencji, według której, jak coś jest polskie to 
znaczy, że jest nic nie warte i lepiej to sprowadzić z Zacho-
du. Teraz młodzież jest rozbita, trzeba więc znaleźć autory-
tet, lidera. Młodzież chce pójść za kimś, tylko musi to być 
człowiek o tak zwanej silnej osobowości. A skąd się bierze 
silna osobowość? To jest zaangażowanie danego człowieka 
w coś, co on uzna za wartość. To wcale nie musi być ktoś, 
kto wszystko wie, tylko ktoś, kto z pasją młodzieży pokaże: 
to jest piękne, wartościowe, to ma sens, to jest nasze. 

W szkole zwracałabym jeszcze uwagę na to, że język 
polski ginie, jest zaśmiecany. To jest przerażające, ile tych 
amerykanizmów włącza się do języka. To, że uczą się mówić  
po angielsku, nie znaczy, że mają deformować polską mo-
wę. Trzeba, żeby w Polsce uczyło się tak, jak ten język brzmi  
w swoich korzeniach. Młodzi uczą się z telewizji, a tam, po-
dobnie jak w radiu mówi się niepoprawnym językiem. To 
jest kwestia czystości języka, którą z wysiłkiem, ale można 
odzyskać. 

Młodzież pójdzie za tym, kto akceptuje ich i kto im 
pokaże, że są kochani. Za Ojcem Świętym szli, bo on ich 
kochał. Kochał wszystkich, ale preferował młodzież. Gdy 
młodzi poczują się zaakceptowani, to pójdą za proponowaną 
przez tego człowieka koncepcją. Pod tym warunkiem. Nie 
zrobią tego, gdy będą się czuli ciągle oskarżani, krytykowani 
i oceniani, iż za mało wiedzą. To jest klęska szkolnictwa, że 
się stawia noty. Nie powinno się stawiać not. Mają się 
uczyć, żeby wiedzieli, a nie o to chodzi jak mierzyć tę wie-
dzę. To zresztą jest śmieszne, bo nigdy te noty nie są ade-
kwatne. Ja zawsze dostawałam najlepsze noty, jak nic nie 
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umiałam. Jak się porządnie uczyłam to na ogół wychodziło 
gorzej. 

Jest więc problem relacji wychowawca – wychowa-
nek. I proszę pamiętać, wszyscy nauczyciele są wychowaw-
cami. To nieprawda, to jest sztuczny podział, że tylko jeden 
jest wychowawcą. Wszyscy nauczyciele wywierają jakiś 
wpływ. Pan tu przyznał się do zmiany zawodu bo nauczyciel 
go „porwał”. Tak może być w każdym życiu, jakiś nauczyciel 
zafascynuje sobą, swoją dziedziną, którą kocha. Dobrze, że-
by miał następców. Tylko tu potrzebni są zapaleńcy. Ojciec 
Święty powiedział w dokumencie „Novo milenio ineunte”,  
że dążenie do świętości ma być realizowane z entuzjazmem. 
Cztery razy napisał „entuzjazm” w jednym dokumencie. En-
tuzjazmu potrzeba kadrze nauczycielskiej. Szkoła pełna  
entuzjazmu. Entuzjazm jest zasadniczo cechą młodości, 
choć w tej chwili młodzież nie wykazuje entuzjazmu, jest 
zniechęcona, a jeszcze bardziej zniechęceni są ich wycho-
wawcy, bo sobie z nimi – jak się to mówi – nie radzą. Nie 
radzą sobie rodzice, nie radzi sobie szkoła, nie radzi sobie 
nikt z młodzieżą.  

Moim zdaniem, trzeba by wskrzesić harcerstwo. To 
była kapitalna organizacja młodzieżowa! Bóg i Ojczyzna. 
Zdrowe ciało i zdrowa dusza, harce pełne nieprawdopodob-
nych możliwości, a tzw. zbieranie sprawności to doskonały 
system wychowawczy. Można by to wykorzystać jako taki 
zaczyn dla młodzieży. Drużyna harcerska, działa tak, żeby 
rozruszać młodzież, żeby ich pociągnąć. Byłam zaskoczona, 
gdy kiedyś dużej grupie młodzieży mówiłam, że byłam har-
cerką i że moja drużyna - IV żeńska drużyna nosiła imię Or-
ląt Lwowskich. Proszę sobie wyobrazić, ta młodzież nie wie-
działa co to Orlęta Lwowskie! W ogóle. Byłam tak tym za-
skoczona.  

Można stworzyć też inną organizację młodzieżową, 
choć ta się sprawdziła. Chodzi o to, żeby młodzież miała 
szansę sama sobą sterować i wymagać od siebie. W Toronto 
Ojciec Święty powiedział: nie zadawalajcie się miernotą, 
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dążcie do ideału! Młodzi mają talenty, wszyscy mają talenty, 
tylko ich nie rozwijają. Jeśli gdzieś zostaną stworzone dobre 
warunki, to Polak wyjeżdża za granicę i tam nagle się oka-
zuje, że jest najlepszy i najzdolniejszy, a w Polsce był nikim. 
Pojawiły się warunki, został popchnięty do czegoś. Takie 
animowanie człowieka jest właśnie zadaniem wychowaw-
ców. Stworzyć grupę młodzieżową, potem wyłowić liderów, 
którzy będą wodzami w swoim środowisku. To jest możliwe, 
bo są jednostki wodzowskie. Tylko, że łatwiej takiego wodza 
znaleźć dla jakieś subkultury. Rozbijać banki i kioski jest 
dużo łatwiej, ale w młodzieży jest pragnienie, żeby być kimś. 

Byłabym jeszcze za tym, żeby wrócić do propagowa-
nia osobowych życiorysów postaci. Do programu szkolnego 
należałoby dołożyć życiorysy wielkich Polaków, ale auten-
tyczne, nie mdłe, odnaleźć takie sylwetki, które młodzież 
pociągną. Było wiele takich osób. Jest trochę życiorysów 
świętych, którzy byli równocześnie patriotami. Nawet kiedyś 
myślałam, że Ojciec Święty trochę celowo wybiera takich 
świętych, którzy mają też swój wkład w Ojczyznę. On sam 
był bardzo głęboko kochającym Polskę patriotą. Młodzieży 
potrzebny jest wzorzec osobowy. Można na różne sposoby 
przybliżać im te życiorysy, żeby to stwarzało jakąś całość. 
Ten naród nie składa się nie tylko z tych, którzy są znani, 
bo piją i kradną, są marginesem społeczeństwa. Jest też  
inna możliwość bycia Polakiem. Potwierdzają to różnego ro-
dzaju życiorysy. 

Jestem optymistką, ponieważ uważam, że w tej chwi-
li młodzież jest w dobrym punkcie, jest „do wzięcia” ale 
trzeba im poświęcić czas. Trzeba jednak uznać za prawdę, 
że bycie nauczycielem to nie jest tylko posada ale wielkie 
powołanie do posłannictwa, które prawie nie ma równego  
w odpowiedzialności za rozwój duszy człowieka, który jest 
właśnie Polakiem. To jest prawda o nim. Tego nie ma co ne-
gować. Masz być nie byle jaki. Dążcie do ideału a jak od 
was nikt tego nie wymaga, to sami wymagajcie od siebie – 
mówił do młodych Ojciec Święty. Do ideału dążcie – nie bał 
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się tego mówić. I nie ma powodu, żeby szkoła się bała tego, 
że masz być idealny. Dlaczego nie? Możesz, bo jesteś stwo-
rzony do takich nieprawdopodobnych zadań. Szkoła kato-
licka ma przecież tę perspektywę - na obraz Boga stworzone 
dziecko, nie ma powodu tego ukrywać.  

Wczoraj, podczas spotkania z młodzieżą była mowa o 
tym, żeby młodzieżowe ruchy nie nazywać katolickimi, żeby 
to nie zrażało. Dlaczego katolik nie ma się przyznać, że jest 
katolikiem? Dlaczego nie ma dać świadectwa? Bo ta kon-
cepcja – Ojczyzna, to również jest Bóg i Ojczyzna. Bóg, Oj-
czyzna, Matka Boska i wolność. Pojęcia, które są nieroz-
łączne w tradycji historii Polski i nie ma powodu, żeby to 
zginęło. Zawsze jest tak, że człowiek musi w coś wierzyć. 
Polska jest ochrzczona od stuleci, to są te korzenie chrztu  
i bierzmowania, jak tu już zostało powiedziane. Nie chodzi  
o to, żeby ustawiać afisz: jestem katolikiem, tylko żeby war-
tości, które wynikają z faktu bycia katolikiem przenikały to, 
co się robi. A Ojczyzna jest w to włączona. Nie można czło-
wieka oderwać od ziemi, skąd pochodzi. To są jego korzenie 
i człowiek ich poszukuje.  

Miałam takie doświadczenia z „dziećmi oświęcimski-
mi”. Po wojnie badałam je w ramach Komisji Zbrodni Nie-
mieckich. To były dzieci z różnych lagrów, które były przez 
Niemców, zabierane z domu i więzione po różnych więzie-
niach. Niektóre z tych dzieci straciły swoją tożsamość. Po 
wyjściu z obozu dostały umowne nazwisko, umowne daty 
urodzenia ale potem przez całe lata całe szukały swoich ko-
rzeni. Szukały, kim jest ojciec, kim jest matka a skąd ja je-
stem? Człowiek chce wiedzieć, kim jest. I chodzi o to, żeby 
chciał być Polakiem. 

Oczywiście, to nie oznacza, że będziemy zabraniać 
młodym jechać na Zachód i zwiedzać świat cały. Niech so-
bie zwiedzają. Pani Profesor powiedziała, że jej studenci 
obiecują, że wrócą. Nie mam takiego optymistycznego wi-
dzenia. Boję się podróży młodych na Zachód, bo mam inne 
doświadczenie, że przylgną tam i zostaną. Mało tego, potra-
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fią pojechać rozrywając młode związki małżeńskie. Młodzi 
małżonkowie jadą i potem już nie wracają. Chcielibyśmy, 
żeby wracali. To, co się stało, że różnego rodzaju fachowcy 
wyjeżdżają, bo nie znajdują tu warunków do życia, to klę-
ska. Mam nadzieję, że ten etap zostanie w końcu przyha-
mowany, choć w tej chwili dla wielu Polska jest miejscem 
gorszym i chcą uciec stąd jak najszybciej, bo tu się nie da 
żyć. Tu się nie da urządzić– mówią. 
Trzeba promować taką postawę, żeby człowiek był gotów 
zrezygnować z wyższych dochodów na Zachodzie czy gdzieś 
na świecie a zadowolił się tym, co tu jest. Chciałabym tych 
młodych zdolnych tu zatrzymać, a nie posyłać ich niewia-
domo gdzie. A jeśli już posłać to na krótko, żeby się coś do-
wiedzieli i wrócili. Chodzi o to, żeby potencjał zarówno dla 
sztuki jak dla nauki pozostał w kraju, a nie, żeby wszyscy 
najlepsi emigrowali, tylko dlatego, że dostają świetną posa-
dę w Ameryce. Jestem przeciwna tej masowej propagandzie, 
że tam czeka ich coś większego. Można zastanawiać się, czy 
w niebie człowiek będzie Polakiem czy nie, ale w moim poję-
ciu jest to wartość nieprzemijająca.  

Czy można ludzi zarazić patriotyzmem? Myślę, że 
można. Wielokrotnie obserwowałam takie zjawisko, jak 
można na przykład zarazić bakcylem gór. Włóczyłam mło-
dzież ze sobą i wkrótce widziałam, że jak poszli raz czy dru-
gi na wyprawę, to potem już sami łazili podziwiać góry. Oj-
ciec Święty nauczył grupę młodzieży, żeby podziwiali świat. 
Myślę, że można też zarazić taką wizją Polski, jaką człowiek 
w sobie nosi. Tylko trzeba ją jakoś wyrazić, coś w tym celu 
już uczynić, pociągnąć ich do działalności. Nie można „de-
klarować” patriotyzmu, natomiast trzeba być patriotą i tak 
żyć.Gdy Ojciec Święty został papieżem to mówi tak do mnie: 
nie wiem jak się zachowuje papież, nie byłem nigdy papie-
żem, jestem sobą. Gdy od razu pojechał do kliniki Gemelli 
do księdza Deskura, wszyscy byli zdumieni, że pierwsza 
rzecz jaką papież robi to jedzie do szpitala. On mówi: nie 
wiem jak papież ma się zachowywać, ja jestem sobą. Niech 
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więc i każdy Polak pozostanie sobą. Nie musi się zachowy-
wać tak, jak się zachowuje Amerykanin czy Niemiec, nie 
trzeba ich naśladować, wystarczy być sobą. Kim? Co to 
znaczy być Polakiem?  

Opinia o Polakach za granicą jest bardzo różna. Na 
szczęście polski pontyfikat przyniósł pewne oczyszczenie, bo 
już spychało się Polaków do rzędu narodu trochę niedoro-
zwiniętego, który samodzielnie nie może żyć. Świadomość, 
że Polska powinna być wartością jest równocześnie zobo-
wiązaniem, że coś muszę zrobić, aby tak było, żebyśmy mo-
gli czuć się pewni siebie, że jesteśmy Polakami. Trzeba roz-
budzić dumę narodową, żeby człowiek chciał być odpowie-
dzialny za to, jaki jest. 

Uważam, że może być patriotyzm lokalny miasta, 
szkoły ale też narodu całego. Na to trzeba wkładu i aktyw-
ności. Obecnie największym problemem w Polsce jest pa-
sywność ludzi. To jest spuścizna po czasach komunistycz-
nych, gdzie ludzie zastraszeni w ogóle nie brali się za nic. 
Taka postawa biernego trwania, że lepiej się nie wychylać 
nadal jest widoczna.  
Ponadto jest też problem braku zaufania młodzieży do Pol-
ski jako państwa rządzonego przez grupę ludzi, którzy  
powinni się okazać patriotami a nimi nie są. Dyskusje, pro-
kuratorskie wzajemne oskarżanie wszystkiego i wszystkich 
przez wszystkich spowodowało taki sceptycyzm. Zwłaszcza 
teraz mowy o rozliczeniach, które w moim pojęciu są za-
równo źle prowadzone i niepotrzebne spowodowały, że mło-
dzież krytykuje dorosłych znacznie bardziej niż poprzednio  
i jest nieufna. 

Gdy rozmawiałam z maturzystami, którzy mieli pra-
wo głosowania, pytałam ich: na kogo będziesz głosował, bo 
ty masz głosować. To oni wzruszali ramionami: a po co? 
Gdy przypominam sobie moją szkołę ― byłam u Urszula-
nek, to była szkoła pobożna, katolicka, panienki dobrze wy-
chowane ― to wydaje się nieprawdopodobne, ale prawdziwe, 
że napisałyśmy bez wiedzy naszej wychowawczyni, bez wie-
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dzy dyrektorki list do generała Franco. Co więcej, dostały-
śmy odpowiedź i wtedy zrobił ruch skąd nagle klasa nasza 
ma list od generała Franco z Hiszpanii. My, dziewczynki 
czternasto-piętnastoletnie byłyśmy zorientowane w polityce 
europejskiej. A oni dzisiaj, czy interesują się Polską? Czter-
nasto-, piętnasto-, szesnastolatki? Nie. Maturzyści wzrusza-
li ramionami, po co mają głosować? Na co? Nie wiedzą na 
kogo, nie wiedzą w jakim celu. To jest problem świadomo-
ści, że jednak jako naród, zbiorowość, rzesza ludzi, którzy 
coś myślą, mogą mieć wpływ na to, jaka ta Polska jest. To 
jest jakiś obowiązek stanu. 

Co to znaczy polska racja stanu? Oni tego nie wiedzą 
wcale. Dorośli też nie wiedzą. Tu jest zasadniczy problem bo 
młodzież to przejmuje od dorosłych. To już było tutaj mó-
wione: młodzi są zdemoralizowani przez dorosłych, są nie-
stety niszczeni przez dorosłych. Wystarczy, że patrzą na de-
baty sejmowe i widzą, jak się zachowują dorośli. Nie na po-
ziomie. Nie na poziomie tego, co byśmy chcieli, żeby było. 
Trzeba teraz ich nauczyć, że te fenomeny, nie stanowią  
o całości, że są drobnym wycinkiem. A naród to nie tylko 
jego dzień dzisiejszy, ale ciągłość dziejów. Trzeba spróbo-
wać, żeby młodzi poczuli odpowiedzialność, byli przekonani, 
że mają coś do zrobienia wobec Polski, której są członkami. 
To samo zresztą odnosi się do mniejszych społeczności. Są 
odpowiedzialni za swoją rodzinę, za swoją parafię, ale też za 
swój naród i ludzkość.  

Problemem jest wychowanie do odpowiedzialności. Ja 
to wyniosłam przede wszystkim z drużyny harcerskiej. Na-
cisk na odpowiedzialność za swoje czyny, to zasada harcer-
stwa, czynić dobrze, to jest obowiązek harcerza. Wymagało 
się od młodzieży oceny, który czyn jest dobry, a który nie. W 
ogóle rozwijała się aktywność u młodych ludzi. Gdziekol-
wiek jest jakaś inicjatywa – są harcerze. Bogu dzięki, że są. 
Jest ich za mało, ale trzeba tworzyć więcej takich grup mło-
dzieży, która sama sobą rządzi, oczywiście pod okiem doro-
słego, który pilnuje, co się dzieje. Proszę pamiętać, że z tą 
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wolnością dla młodzieży jest jak z wolnością dla małego 
dziecka. Dajemy dziecku wolne: baw się, ale patrzymy czy 
nie włazi tam, gdzie by mogła stać mu się jakaś krzywda. To 
musi być takie sterowanie z czujnym okiem. Czuwajcie. To 
jest zresztą najtrudniejsze do realizowania, bo trzeba się 
zaangażować i umieć być taktownym, żeby młodzież nie od-
czuła, że jest sterowana, pilnowana. Chodzi o to, żeby nie 
przekroczyła granic, za którymi jest już przepaść. Na mło-
dego człowieka z każdej strony czyhają pułapki.  

 
prof. Katarzyna Olbrycht:  
 

Bardzo dziękuję Pani Doktor. Proszę Państwa, wydaje 
się, że wszyscy w podobnym tonie na razie się wypowiada-
my, to znaczy z wielkim zaufaniem do perspektywy, jaką 
stwarza namysł nad patriotyzmem i nad wychowaniem pa-
triotycznym. Tak wygląda, że mamy większe zaufanie do 
namysłu, do wrażliwości, do refleksyjności naszej i naszej 
młodzieży niż do sposobów. To nie jest przypadek, jakoś tu-
taj to nas łączy, że mniej mówimy o sposobach i to także 
jest jakaś odpowiedź.  
 
o. Zachariasz Jabłoński 
 

Serdecznie dziękuję Pani Profesor za udzielenie mi 
głosu a przede wszystkim za ubogacanie nas swoim profe-
sjonalnym doświadczeniem. Cieszę się, że mogę z Państwem 
w tym namyśle na tak ważny temat uczestniczyć. Nie je-
stem przewidziany w programie, stąd też moje wystąpienie 
będzie zbudowane na zasadzie pewnych skojarzeń i dopo-
wiedzi.  

 

Na Jasną Górę, do Sanktuarium Narodowego piel-
grzymuje około pięć milionów osób rocznie. Pragnę wyrazić 
również radość, że Państwo często przybywają z młodzieżą. 
Ona bowiem stanowi znaczny odsetek pielgrzymów, a w pie-
szych pielgrzymkach dominuje. Z mojego doświadczenia 
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pieszego pielgrzyma z Warszawy i ze Skałki w Krakowie, 
wynika, że wędrówka pątnicza stanowi niepowtarzalną 
przestrzeń szkoły polskiego patriotyzmu, wydeptywanego  
i równocześnie przeżywanego w spotkaniach z ludźmi, za-
równo pielgrzymami, jak i ich goszczącymi.  

Piesze szlaki pątnicze liczą około siedemnastu tysięcy 
kilometrów. Poznawanie i przeżywanie piękna naszego kra-
jobrazu, zróżnicowanej architektury, nie tylko kościołów, 
miejsc naznaczonych martyrologią naszych rodaków... To 
znakomicie wykorzystują doświadczeni przewodnicy, nie 
tylko duchowni.  

Przyznam się, wczoraj spodziewałem się, że Pani Pro-
fesor zakończy swoją wypowiedź tekstem zawierzenia, który 
Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział, kiedy przekazywał 
przestrzelony pas sutanny 19 czerwca 1983 roku, podczas 
Apelu Jasnogórskiego na Szczycie Jasnogórskim - jako wo-
tum, z wyraźnym życzeniem, żeby pozostał w ukryciu. Nie 
chciał, żeby był traktowany zbyt emocjonalnie. Dopiero  
w 2004 roku wyraził zgodę, żeby został udostępniony. Jak 
Państwo wiedzą, skrwawiony pas umieszczono w nastawie 
ołtarza Cudownego Obrazu Matki Bożej. 

Jan Paweł II niejednokrotnie przypominał Paulinom 
jasnogórskim, że mają być sługami dźwigania się człowieka 
z największych upadków na szczyty świętości.  

Ta pomoc w dźwiganiu się młodego człowieka do peł-
nej dojrzałości, która prowadzi go do stanu zintegrowania  
w sobie mocy wolności i poznanej prawdy stanowi niezbęd-
ny warunek rozwoju duchowego człowieka. W tej rzeczywi-
stości odczytujemy przesłanie patriotyczne Jasnej Góry.  

W okresie międzywojennym ojciec Jan Urban TJ, 
znakomity publicysta i redaktor naczelny kwartalnika 
„Przegląd Powszechny” mówił, że na Wawelu kształtuje się 
bardziej wymiar patriotyczny zwiedzających, natomiast mo-
rale Narodu kształtuje się tutaj. Oczywiście jest to umowny 
podział, ale wydaje mi się, że na Jasnej Górze te dwa proce-
sy się dopełniają.  
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Kiedy w 2004 roku zbliżała się 400 rocznica urodzin 
ojca Augustyna Kordeckiego, obrońcy Jasnej Góry, rozpo-
częto w niektórych środowiskach demitologizację bohatera 
narodowego. Na łamach periodyku „Dzisiaj”, redagowanego 
przez Mieczysława Rakowskiego, pojawiły się teksty bardzo 
prymitywne przeciwko Kordeckiemu, powtórzone w innych 
mediach. W niedługim czasie spotkałem się z Panem Zbi-
gniewem Brzezińskim, doradcą prezydenta Cartera. Uczest-
niczyliśmy w Kongresie Nauki Polonijnej w Krakowie na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Przy okazji zaprosiłem Pana 
Profesora na Jasną Górę. Usłyszałem odpowiedź: „proszę 
Ojca, ja byłem tam pięćdziesiąt lat temu, jak będzie okazja, 
to dotrę, ale ostatnio słyszę, że z tą obroną to nie było tak?”. 
Odpowiedziałem: „coś się stało? Czy dziennikarze odkryli 
coś nowego a nawet czy się zapoznali z bibliografią, liczącą 
ponad 2 tys. pozycji dotyczącą obrony Jasnej Góry przed 
Szwedami?”. Nastąpiła cisza... i zmienił się temat rozmowy.  

W roku 350-lecia ślubów króla Jana Kazimierza 
przypomina mi się cytowana pozycja „Pamięć i tożsamość” 
Jana Pawła II, gdzie stosunkowo duży passus poświęcił Oj-
ciec Święty właśnie obronie Jasnej Góry. Interpretując to 
wydarzenie w kluczu zasady „quius regio eius religio”, obo-
wiązującej wówczas w polityce międzynarodowej, wskazał 
na zagrożenie, jakie niósł protestancki władca Karol Gu-
staw. Ojciec Kordecki pozostaje obrońcą nie tylko Jasnej 
Góry ale praw człowieka i praw narodu do samodzielnego 
rozwoju.  

Czy do tej zasady nie powraca się współcześnie, pró-
bując narzucić nam obcy system wartości, związany cho-
ciażby z obroną życia, czy też poprawnym politycznie mitem 
wychowania bezstresowego? To propozycja do przemyślenia 
w odniesieniu do kształtowania postaw patriotycznych.  

 
W dniu wczorajszym ksiądz profesor Grzegorz Ryś 

mówił pięknie o Bogurodzicy. Jan Paweł II w przemówieniu 
do młodzieży zgromadzonej na wzgórzu Lecha w Gnieźnie 
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(1979) mówił o tej pieśni – orędziu: „Bogurodzica jest nie 
tylko pieśnią. Jest równocześnie wyznaniem wiary. Jest pol-
skim symbolem, polskim Credo, jest katechezą, jest nawet 
dokumentem chrześcijańskiego wychowania. Główne praw-
dy wiary i zasady moralności weszły w nią. Nie jest tylko 
zabytkiem. Jest dokumentem życia”. 

My tworzymy kulturę modląc się tym tekstem. Nie-
kiedy obserwuję uczestników Apelu Jasnogórskiego i zdarza 
się, że niewielu ludzi modli się śpiewem tego tekstu. Zdaje 
się, jakoby odchodził w przeszłość. Stanowi to wyzwanie dla 
nas. Ojciec Święty sześciokrotnie pielgrzymował na Jasną 
Górę, pięciokrotnie przewodniczył modlitwie Apelu Jasno-
górskiego. Snuł głębokie rozważania nad Antyfoną Apelu, 
dedykował go młodzieży jako program rozwoju na III Tysiąc-
lecie. Stąd moja nieśmiała prośba, żeby w program wycho-
wawczy ku pogłębieniu postaw patriotycznych wprowadzić 
również te trzy słowa: „jestem, pamiętam, czuwam”. Tak 
bardzo krótkie i bardzo nośne. Cieszy nas, że młodzież 
chętnie uczestniczy w tej modlitwie, to jest polska modlitwa. 

  
Mam jeszcze jedną prośbę. Żebyśmy się nie bali 

przywoływania Maryi Jasnogórskiej określeniem: „Królowa 
Polski”. Niektórzy tego sformułowania unikają. Niech dopo-
wiedzeniem do tej prośby będzie przypomnienie znaczącego 
ostatniego wotum – daru Jana Pawła II. To są dziwne koro-
ny dla Cudownego Wizerunku Matki Bożej, złożone z orłów, 
ale pod nimi widnieje wymowne hasło: „Totus Tuus” – zapis 
Jego osobistej, o wymiarze uniwersalnym, maryjności.  Ona 
w tym miejscu zakorzeniała się i kształtowała w pokole-
niach miłość ojczyzny i wszystkich ludzi. 

Pani Profesor podkreśliła, że Matka Boża w naszym 
patriotyzmie ujawnia się przy różnych okazjach.  

Serdecznie dziękuję za to, że mogłem brać udział  
w tym spotkaniu. Gratuluję Państwu tego pięknego deba-
towania, namysłu – jak Pani Profesor mówi. I życzę, Szczęść 
Boże w tym dalszym posługiwaniu. 
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HOMILIE 

wygłoszone podczas XVII Forum Szkół Katolic-
kich 

 

Ks. Bp Stanisław Napierała 
 

 
JASNA GÓRA – SZKOŁĄ PATRIOTYZMU 

 
Apel w Kaplicy Jasnogórskiego Obrazu  

w czasie XVII Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich,  
30 listopada 2006 roku 

_________________________________________________ 
 
 

Ucz nas, Maryjo, jak kochać Ojczyznę 
 
I 

 Bądź pozdrowiona Maryjo, Królowo Polski! Pozdra-
wiają Cię Polacy w Kraju i zagranicą. Dzisiaj na Jasnej Gó-
rze pozdrawiają Cię dyrektorzy i nauczyciele szkół katolic-
kich w Polsce. Zgromadzili się tu na swoim XVII Ogólnopol-
skim Forum, by zamyśleć się nad patriotyzmem, by w prze-
strzeni Twojej obecności szukać i pytać, jak dziś wychowy-
wać młode pokolenie Polaków w miłości Ojczyzny. Idąc śla-
dami Ojca Świętego Jana Pawła II, pragną przyłożyć ucho  
i wsłuchać się, jak w sercu Twoim, w sercu naszej Matki  
i Królowej, bije serce Ojczyzny. A „bije ono wszystkimi to-
nami dziejów”. 

 

II 
 Na Jasnej Górze obecna jest w szczególny sposób 
Polska. Wpisane są jej dzieje w Twój Obraz, w Jasnogórską 
Kaplicę, w cały Klasztor. 
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 Na Jasną Górę przybywają Polacy. Zawsze tu przy-
bywali. Tu sobie wyznaczają miejsce spotkań. Tu przypatru-
ją się sprawom najważniejszym, sprawom, które dotyczą 
także ich Ojczyzny. Tu modlą się, oczyszczają, nabierają 
ducha, by lepiej służyć Polsce – Ojczyźnie. Przybywają przed 
Twój Jasnogórski Wizerunek w czasach pomyślności  
i chwały. Najczęściej jednak przybywają, gdy Ojczyźnie za-
graża niebezpieczeństwo. Uciekają się do Ciebie i wzywają 
Twego wstawiennictwa, bo wiedzą, że Ty dana jesteś Naro-
dowi polskiemu jako „pomoc i obrona”. 
 Na Jasnej Górze Polacy zawsze czuli się wolni. Nawet  
w okresie szwedzkiego potopu. To właśnie stąd wyszło wów-
czas wyzwolenie, które rozciągnęło się na cały Kraj. 
 Przed Twoim Obrazem, Matko i Królowo, zanoszona 
jest ciągle modlitwa za Ojczyznę. Jej owoce są zauważalne  
w dziejach i w życiu Narodu. Miał rację Prymas Kardynał 
Hlond, gdy na łożu śmierci mówił: Zwycięstwo, gdy przyj-
dzie, będzie to zwycięstwo Maryi. I przyszło zwycięstwo, 
Twoje zwycięstwo, kiedy w roku 1989 Polska odzyskała 
wolność, a wcześniej jeszcze, kiedy na Stolicy Piotrowej za-
siadł jeden z rodu Polaków. 
 Wiedzą Polacy, że na Jasnej Górze, jak mówi hymn 
brewiarzowy, wznosi się dom Twój, „aby napełniać cały Kraj 
światłością, i być dla niego przez losu koleje wciąż jaśnieją-
cym znakiem Bożej łaski”. 
 

III 
 Na Jasnej Górze zostały wpisane dzieje Polski i bar-
dziej jeszcze zostały wpisane dzieje wiary Polaków. Jest to 
ta sama wiara, którą, Ty, Maryjo, wyśpiewałaś w hymnie 
Magnificat; wiara w Boga Zbawiciela, Wszechmogącego, któ-
rego imię jest święte, a Jego miłosierdzie z pokolenia na po-
kolenie nad tymi, którzy się Go boją. 
 Wsłuchując się w Twoim sercu w wiarę rodaków, Oj-
ciec Święty Jan Paweł II powiedział w roku 1979: Nie spo-
sób zrozumieć Narodu polskiego, ani jego dziejów bez Chry-
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stusa.  
A powiedział to z mocą, w poczuciu odpowiedzialności wo-
bec Ojczyzny w czasach, kiedy w polskich szkołach uczono 
ateizmu. 
 

IV 
 Gdy to wszystko sobie uprzytamniamy, nasuwa się 
myśl, że Jasna Góra z Twoim Wizerunkiem Matki i Królowej 
jest prawdziwą szkołą patriotyzmu. I oto w tej szkole prze-
bywać będą w kolejnych dniach nauczyciele szkół katolic-
kich naszej Ojczyzny, by w refleksji i w modlitwie uczyć się 
miłości Ojczyzny i uczyć się tę miłość przekazywać młode-
mu pokoleniu. Zadanie wielkie i aktualne. Wszak miłość 
Ojczyzny niedostaje w wielu Polakach. Niekiedy jest wprost 
w kryzysie. Nastał jednak, jak się wydaje, czas sposobny, by 
w polskich szkołach poświęcić wychowaniu patriotycznemu 
należną uwagę i troskę. 
 
 Pani, Królowo naszego Narodu, 
 Która od wieków jesteś jego ostoją i mocą, 
 Ochroń nas, Matko, przed naszą słabością, 
 Otaczaj wszystkich swoją opieką. 
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Ks. Bp Stanisław Napierała 
 

 
 

WPROWADZENIE W TEMATYKĘ WYCHOWANIA  
PATRIOTYCZNEGO W SZKOŁACH 

Rozważanie w Kaplicy Jasnogórskiego Obrazu,  
1 grudnia 2006 roku,  

w czasie XVII Forum Szkół Katolickich w Polsce 
_____________________________________________________ 

 

I 

WARTOŚĆ OJCZYZNY W ŚWIETLE WIARY 
„Niebo i ziemia przeminą”. Skończy się ten świat. Jego ko-
niec nie będzie unicestwieniem, lecz przemianą. „I ujrzałem 
niebo nowe i ziemię nową ujrzałem – mówi Słowo Boże tej 
Liturgii – bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły…  
i Miasto Święte, Jeruzalem Nowe, ujrzałem zstępujące z nie-
ba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejno-
ty…” (Ap 21,2). 
 Wraz z niebem i ziemią przeminie ziemska nasza oj-
czyzna. Czy warto zatem się nią zajmować? Jezus wiedział, 
że Jeruzalem – Miasto Święte – Jego ojczyzna zostanie 
zniszczona i przeminie. A przecież ją kochał. A przecież nad 
nią zapłakał, że nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. 
 Ojczyzna ziemska jest miejscem, gdzie człowiek przy-
chodzi na świat, gdzie rośnie, dojrzewa, gdzie poznaje siebie  
i Boga, gdzie zaczyna Go kochać i Mu służyć i z Nim się 
jednoczyć. Ojczyzna ziemska jest drogą do Ojczyzny niebie-
skiej. Bez drogi niepodobna dotrzeć do celu.  
Ojczyzna ziemska w świetle wiary ma niezastąpione 
znaczenie i wartość. 
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II 
BUDZIĆ MYŚL O OJCZYŹNIE  

PIERWSZE ZADANIE W WYCHOWANIU PATRIOTYCZNYM 
 Istnieje rodzaj identyfikacji człowieka i jego ojczyzny. 
Dostrzegał to intuicją poetycką Karol Wojtyła, gdy pisał: Oj-
czyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie, wyłaniam 
się, zaczynam poznawać siebie, kim jestem, w jakich egzy-
stuję uwarunkowaniach, w jakich wartościach jestem zako-
rzeniony (por. „Myśląc ojczyzna”). 
 Myśl o ojczyźnie prowadzi do źródła, do odkrycia 
swojej tożsamości. I ta myśl jest drogą prowadzącą do pa-
triotyzmu. 
 Owocem myśli jest poznanie. Trzeba znać ojczyznę, 
aby ją kochać. Trzeba znać to dziedzictwo, któremu na imię 
ojczyzna; znać jego dzieje, kulturę, język, ziemię, ludzi. 
 W wychowaniu patriotycznym na pierwszym miejscu 
trzeba zatem budzić myśl o ojczyźnie. 
 

III 
DOBRO OJCZYZNY – PRAWEM I OBOWIĄZKIEM 

 Po odzyskaniu wolności w roku 1989 skupiono się  
w Polsce na przeobrażeniach gospodarczych i ekonomicz-
nych, na wprowadzeniu Polski do struktur NATO i Unii Eu-
ropejskiej. Natomiast jakby na boku zostawiono, a w każ-
dym razie niewystarczająco zwrócono uwagę na tę, która 
powinna być najważniejsza: na Ojczyznę – Matkę. Co gorsza 
pojawiły się głosy, że Polska, ojczyzna, naród, państwo, pa-
triotyzm – to pojęcia przebrzmiałe i nie powinno się do nich 
wracać. Byli nawet ludzie i pewno są dalej, którzy w przy-
wołanych pojęciach dopatrują się przejawów nacjonalizmu.  
 Obecny czas bardziej sprzyja myśleniu patriotyczne-
mu. Trzeba zatem przywrócić hierarchię wartości. Polska – 
Ojczyzna winna być postawiona na pierwszym miejscu. 
Dobro Rzeczypospolitej, wspólne dobro Polaków, niech 
znowu będzie najwyższym prawem i zadaniem. 
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IV 
MIŁOŚĆ OJCZYZNY OTWIERA NAS NA INNYCH 

 Prawdziwa miłość Ojczyzny zawiera w sobie 
otwarcie na innych. Ma zawsze wymiar uniwersalny. Chce 
dzielić się z innymi tym, co stanowi jej bogactwo i od innych 
chce czerpać z ich bogactwa. Tu tkwi klucz do budowania 
wspólnoty między narodami i państwami; wspólnoty, która 
rodzi się z wymiany dóbr. Będzie to wspólnota wartości,  
a nie jakaś instytucja supermocarstwowa wprowadzana na 
zasadzie siły, przymusu, sankcji; instytucja dominacji boga-
tych i najsilniejszych. 
 
 

V 
WARTOŚCI RELIGIJNE W WYCHOWANIU PATRIOTYCZNYM 

 Gdy myślę Polska – Ojczyzna – natrafiam na współ-
istnienie i współdziałanie wartości narodowych  
i religijnych. W dziejach mojej Ojczyzny dostrzegam wszę-
dzie ślady obecności Chrystusa. On jest na początku jej hi-
storii, On jest jej sensem. Ku Niemu ona się orientuje. On 
jest w centrum jej dziedzictwa. Bez Chrystusa nie można 
zrozumieć Polski, ani Polaków. 
 Kiedy Jan Paweł II przyjechał pierwszy raz do Ojczy-
zny, uznał za najważniejsze zadanie, by wskazać, przypo-
mnieć, podkreślić Chrystusa obecnego w tysiącletnich dzie-
jach Polski. Wówczas w Polsce, w szkołach, na uczelniach, 
w urzędach obowiązywał tzw. „naukowy światopogląd na 
świat”. Pod tym nobliwym sformułowaniem krył się ateizm  
i materializm. 
 W patriotycznym wychowaniu nie wolno przemilczać 
rysów religijnych, w szczególności zaś obecności Chrystusa. 
Nie wolno pomijać, by nie zniekształcać prawdy historii. Nie 
wolno pomijać w obliczu niebezpieczeństwa, które Jan Pa-
weł II nazywał „milczącą apostazję”. Ta nowa forma ateizmu 
przelewa się przez Europę i świat. Polega ona na życiu i po-
stępowaniu jakby Boga nie było. 
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 Wraz z odsunięciem Boga zostaje podcięty funda-
ment moralności. Nie ma uzasadnienia odwoływanie się do 
jakichś obiektywnych norm, bo kto miałby być ich gwaran-
tem, jeśli Bóg nie istnieje. 
 Dlatego w wychowaniu patriotycznym trzeba przywo-
ływać słowa, jakie Ojciec Święty wypowiedział na Błoniach 
Krakowskich, 10 czerwca 1979 roku, żegnając się z Ojczy-
zną: „Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On 
wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można… Czło-
wiek może powiedzieć Chrystusowi „nie”. Ale – pytanie za-
sadnicze: Czy wolno? i w imię czego „wolno”? Jaki argument 
rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie 
samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, 
ażeby powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez 
tysiąc lat?! Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości 
i zawsze ją stanowiło”. 
 

VI 
UCZYĆ KORZYSTAĆ Z WOLNOŚCI 

 Gdy myślę ojczyzna, wciąż pytam, jak pomnożyć ten 
skarb, którym ona jest. Myśl przenosi nas z przeszłości  
w przyszłość. Stawia zadania. Z wielu, jakie powinny być 
podjęte w wychowaniu patriotycznym, pragnę zwrócić 
uwagę na formację do korzystania z wolności. 
 Wolność i niepodległość są wartościami, bez których 
ojczyzna nie może istnieć jako państwo. Wolność jest „da-
rem i zmaganiem” (Karol Wojtyła). „W Polsce złotą wolność 
osądziła niewola” (Tenże). 
 Wolność – i tę zewnętrzną i tę wewnętrzną – można 
stracić. 
 Wolność wewnętrzna sama w sobie jest możliwością  
i zdolnością. By posługiwać się nią dla tworzenia dobra, dla 
budowania, trzeba łączyć wolność z odpowiedzialnością  
i prawdą. 
 Wolności bez odpowiedzialności hołduje „hałaśliwy 
liberalizm” (Jan Paweł II). Powoduje on w wychowaniu nie-
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obliczalne szkody. Opierając się na fałszywej koncepcji 
człowieka, liberalizm zostawia młodym całkowitą swobodę. 
Młodzi rzekomo sami wiedzą, co mają robić. Niczego więc 
nie trzeba im narzucać, do niczego nie należy ich zobowią-
zywać. „Róbta, co chceta”. To chwytliwe hasło spowodowało 
wiele zamętu i zła. 
 

VII 
ZNACZENIE ŚWIADECTWA W WYCHOWANIU PATRIOTYCZNYM 

 Nauczyciele! Musicie mieć odwagę, by przeciwstawiać 
się błędom liberalizmu, by nie sprzyjać mu milczeniem! 
 Wolność bez odpowiedzialności to anarchia. Kończy 
się zniewoleniem wewnętrznym i uzależnieniem od słabości  
i skłonności do zła, jakie drzemią w człowieku. 
 Wychowanie patriotyczne w szkole polega przede 
wszystkim na dawaniu świadectwa. Nauczyciel winien py-
tać siebie, jak wygląda jego miłość Ojczyzny. Czy nie została 
skażona błędami fałszywego pojęcia europejskości lub glo-
balizmu? Nauczyciel powinien znać dzieje ojczyźniane, od-
woływać się do znaczących w nich wydarzeń, sięgać do 
przykładów wielkich Polaków – patriotów, bohaterów. Poka-
zywać, jak oni troszczyli się o dobro Ojczyzny, jak byli z niej 
dumni, jak bronili jej imienia, jak nie wstydzili się być Pola-
kami. Bądźcie w waszych szkołach świadkami miłości Oj-
czyzny! Bądźcie patriotami! Niech miłość Ojczyzny wyraża 
się w waszej mowie, w postawie, w postępowaniu. Niech  
w waszych szkołach miejsce priorytetowe zajmują takie te-
maty, jak: Ojczyzna, naród, państwo! Przybywając na Jasną 
Górę, wsłuchujcie się za Janem Pawłem II, jak w sercu na-
szej Matki i Królowej bije serce matki Ojczyzny. Maryi za-
wierzajcie siebie, waszą młodzież, patriotyczne wychowanie  
w waszych szkołach. 
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 O. dr Józef Stanisław Płatek OSPPE 

  
MIŁOŚĆ OJCZYZNY I NARODU 

Słowo podczas Mszy Św. na  XVII Ogólnopolskim Forum 
Szkół Katolickich – 2 grudnia 2006 r. 

 
__________________________________________________________ 
 
 Pięćdziesiąt lat temu w Jasnogórskich ślubach Naro-
du przyrzekaliśmy uroczyście Królowej Polski miłość i do-
chowanie wierności naszej Ojczyźnie oraz podjęcie rzetelne-
go trudu walki z naszymi wadami narodowymi. 
 Jesteśmy głęboko przekonani, że autentyczna  
miłość Ojczyzny i wierność dziedzictwu narodowemu, to nie 
tylko klaskanie w dłonie, kiedy nasi sportowcy wygrywają 
czy odnoszą zwycięstwo na olimpiadzie. 

 Jak wiemy z historii, pomimo wielu przykładów he-
roicznego męstwa, polski patriotyzm w wielu sytuacjach 
normalnego życia okazywał się też słomianym ogniem. 
Wielcy synowie Ojczyzny karcili nas za prywatę, brak wy-
trwałości i wykorzystania odniesionych zwycięstw. Mówili, 
że Polacy w chwilach wielkich zagrożeń wykazują wiele za-
pału poświęcenia i fantazji, a w warunkach normalnej wol-
ności narodowej – brak im ochoty i siły do wytrwałej pracy 
i czynu. 

Takie krytyczne wypowiedzi pod adresem naszego pa-
triotyzmu nie są rzadkością. Wybaczcie mi, że dla ilustracji 
przytoczę wiersz Jana Kasprowicza z roku 1915. Poeta uza-
sadnia dlaczego rzadko posługuje się wyrazem Ojczyzna: 

 

„Widziałem, jak się na rynkach gromadzą kupczykowie.  
Licytujący się wzajem, kto Ją najgłośniej wypowie… 
Widziałem, jak do Jej kolan   
– wstręt dotąd serce me czuje - 
Z pokłonem się cisną i radą najpospolitsi szuje. 
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Widziałem rozliczne tłumy z pustą, leniwą duszą, 
Jak dźwiękiem orkiestry świątecznej resztki sumienia głuszą. 
Sztandary i proporczyki, przemowy i procesyje – 
Oto jest treść Majestatu, który w niewielu żyje. 
Więc się nie dziwcie – ktoś może,   
choć milczkiem słuszność mi przyzna, 
Że na mych wargach tak rzadko jawi się wyraz: Ojczyzna”. 
 

Poeta ostrzega przed nadużywaniem słowa: Ojczyzna, 
a raczej przed pozorami miłości Ojczyzny. 
 Z drugiej strony trzeba też stwierdzić, że Polacy, któ-
rzy w poszukiwaniu chleba, opuszczali Ojczyznę i udawali 
się na emigrację, zabierali ze sobą grudkę polskiej ziemi, 
obrazek Matki Bożej Królowej Polski, jako cenną relikwię, 
ale przede wszystkim czuli się odpowiedzialni za swój honor 
Polaka. 
 Na mogile młodego powstańca z warszawskiej Sta-
rówki napisano: „Wybacz Ireno, że więcej niż Ciebie ukocha-
łem Ojczyznę”.  

Sługa Boży, ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Ty-
siąclecia, często powtarzał: „kocham Polskę bardziej niż 
własne serce”. Modlitwa i troska o Ojczyznę nigdy nie scho-
dziła z jego serca i warg. 

Czyniła podobnie tak św. Faustyna, która w swoim 
„Dzienniczku” napisała: „Polsko ile ty mnie kosztujesz mo-
dlitw i cierpień, nie ma dnia, żebym nie modliła się za Ciebie, 
ale bądź wdzięczna Bogu”. 
 Na cmentarzu pod Monte Cassino do dziś czytamy: 
„za wolność wasza i naszą, my żołnierze polscy daliśmy Bo-
gu duszę, ziemi włoskiej – ciało, a serce – Polsce”. 

Czy rzeczywiście czujemy się odpowiedzialni za to 
wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska?   
  Przypomniał nam sługa Boży Jan Paweł II, że to imię 
nas wszystkich określa, zobowiązuje, ale i kosztuje, stanowi 
wartość.   
„Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała”. 
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 Chcemy to wciąż przypominać powierzonej naszej 
opiece młodzieży i w tym duchu ich wychowywać. 

Od czasów rzymskich powtarzano: „słodką i za-
szczytną rzeczą jest umrzeć za Ojczyznę”. 
 Prawdziwa miłość Ojczyzny – to nie tylko piękne sło-
wa, uroczyste deklaracje, ale uczciwa i solidna praca dla 
wspólnego dobra. Zdarza się niekiedy, że ktoś przechwala 
się miłością Ojczyzny, chociaż ma na uwadze prywatne lub 
partyjne interesy. Wśród przyczyn naszej narodowej tragedii 
były nie tylko zdrady narodowe, ale często prywata: karie-
rowiczostwo gubiło wielu i prowadziło do nieuczciwego wy-
sługiwania się wrogom Ojczyzny. W obronie i za wolność 
Ojczyzny ginęli Polacy. Wielu z nich do końca życia nosiło 
blizny na swym ciele po ranach, które ponieśli, broniąc Oj-
czyzny i jej honoru. 

Kiedy niszczono w naszym kraju „polskość” – to Pola-
cy i to młodzi, a nawet dzieci – przez pacierz polski bronili 
polskiej mowy. Za polski pacierz katowano i bito dzieci  
z Wrześni. W obronie polskich dzieci prześladowanych za 
polskość stanęła sama Matka Boża w Gietrzwałdzie.  

Na cmentarzu w Puszczy Kampinoskiej w Palmirach 
koło Warszawy – na bramie – umieszczono słowa więźnia  
z Alei Szucha jakże wymowne w swej treści: 
 „Łatwo mówić o Ojczyźnie 
  trudniej dla niej żyć, 
  jeszcze trudniej umrzeć, 

ale najtrudniej dla niej cierpieć”.  
 
Biskup Ignacy Krasicki (1735 – 1801) pisał w hymnie o mi-
łości Ojczyzny: 
 

 „Święta miłości kochanej Ojczyzny, 
 Czują cię tylko umysły poczciwe… 
 Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 
 Nie żal żyć w nędzy nie żal i umierać”. 
 

Więź człowieka z Ojczyzną kształtuje się od najpierw-
szych lat naszego dzieciństwa. Człowiek już od dziecka wią-
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że się z Narodem, z jego kulturą, dziejami i wydarzeniami, z 
historią, z tradycjami, z całym dziedzictwem duchowym Oj-
czyzny. 
 Dlatego miłość Ojczyzny jest nakazem Bożym, nie-
zbywalnym prawem ludzkiego serca, miarą ludzkiej szla-
chetności, cnotą i powinnością obywatelską. 

Ojczyzna – to nasza ojcowizna, to zarazem nasz dom, 
nasza matka, która stwarza nam poczucie bezpieczeństwa i 
daje możliwość rozwoju. Na tę więź z Ojczyzną i zakorzenie-
nie się w Narodzie składają się między innymi takie elemen-
ty jak:  ziemia, która nas żywi i broni, krajobraz ojczysty 
(góry, lasy, jeziora i morza), język i mowa ojczysta, historia, 
tradycja, kultura, dzieła rodaków i owoce ich geniuszu, całe 
dziedzictwo duchowe. 
 Doskonale ujęła to w swym wierszu poświęconym Oj-
czyźnie Maria Konopnicka: 
  

„Ojczyzna moja, to ta ziemia droga,  
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,  
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła,  
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła. 

 

Ojczyzna moja – to wioski i miasta, 
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta, 
To rzeki, lasy i niwy i łąki, 
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki. 

 

Ojczyzna moja to praojców słowa,   
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława, 
To duch rycerski, szlachetny a męski, 
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski. 

 

Ojczyzna nasza to ten duch narodu,  
co żyje cudem wśród głodu i chłodu,  
to ta nadzieja, co się w sercach kwieci 
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci.” 
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Jezus płaczący nad losem umiłowanej Jerozolimy 
ukazał nam swą miłość do narodu, który przecież Go od-
rzucił. 

Prorok wołał: „jeślibym zapomniał o Tobie Jeruzalem, 
niech uschnie moja prawica, niech język mój przyschnie do 
podniebienia”. 

Ludzie wierzący wiążą miłość Ojczyzny z miłością Bo-
ga, bo ona rzeczywiście i ostatecznie w Nim ma swe źródło. 
Ta miłość jest zobowiązująca „bo na świecie być Polakiem, 
to żyć bosko i szlachetnie” (Z. Krasiński, Psalmy Przyszłości). 

Dobrze się stało, że XVII Ogólnopolskie Forum Szkół 
Katolickich jako temat do refleksji i zarazem programowej 
pracy pedagogicznej wzięło słowa Jana Pawła II „Myśląc Oj-
czyzna - zamykam ją w sobie jako Skarb i pytam wciąż, jak 
go pomnożyć”. Chcecie pomóc młodzieży zakorzenić się  
i nieść ten skarb Ojczyzny i Narodu według myśli i postaw 
Jana Pawła II. 
„Ucałowałem ziemię polską” – mówił on – „z której wyro-
słem”. Ziemię, z której wezwał mnie Bóg – niezbadanym wy-
rokiem swojej Opatrzności – na stolicę Piotrową do Rzymu. 
 Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla 
mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na 
rękach matki, albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. 
Polska jest matką szczególną. Nie są łatwe jej dzieje, 
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest ona matką, 
która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego ma 
szczególne prawo do miłości”.  
 Słowo „Ojczyzna” posiada dla nas wyjątkowe znacze-
nie, którego nie posiadają inne narody Europy i świata. 
 Jan Paweł II tak mocno podkreślał, że swoje wycho-
wanie zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej li-
teraturze, polskiej historii, polskim szkołom, polskim uni-
wersytetom i temu bogatemu dziedzictwu, które należałoby 
uczynić przedmiotem szlachetnej dumy. Mówił bowiem, że 
„w tej mojej ziemi ojczystej stale tkwię głęboko wrośnięty ko-
rzeniami mojego życia, mojego serca, mojego powołania”. 
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 Jak Jezus Chrystus był związany ze swoim Narodem, 
chociaż był posłany do wszystkich ludów, tak Jan Paweł II 
pełniąc uniwersalną posługę wobec całego Kościoła – 
wszystkich ludów i narodów podkreślał, że jest synem pol-
skiego Narodu i czerpie siły z jego duchowego dziedzictwa.  
Z odwagą mówił: „O ziemio polska! Ziemio trudna i doświad-
czana! Ziemio piękna! Ziemio moja!”;  
„Ziemio szczególnie odpowiedzialnego świadectwa, ziemio 
trudnego wyzwania!” 

Jan Paweł II uczył nas patriotyzmu: „Patriotyzm 
oznacza umiłowanie tego co ojczyste: umiłowanie historii, 
tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego, dzieł i 
owocu geniuszy – naszych rodaków”. Nawet trudne i bole-
sne doświadczenia dziejowe i współczesne własnej Ojczyzny 
nauczyły go tym bardziej odczuwać cierpienia innych naro-
dów i ułatwiły mu spotkania z ludźmi i narodami wszyst-
kich kontynentów. Oto wypowiedzi Jana Pawła Wielkiego: 

„Myśląc Ojczyzna, pragnę by zamknąć ją w sobie jak 
skarb”. 
„Z nią nie może rozstać się moje serce”. 
„Gdy wspominam piękno Tatr, to łza się w oku kręci”. 
„A na końcu cóż powiedzieć, żal odjeżdżać”. 
Zdrowy patriotyzm – prawdziwa miłość Ojczyzny nie 

ma nic wspólnego z ciasnym nacjonalizmem, szowinizmem, 
fundamentalizmem, faszyzmem. 
 Niektórzy szydercy, prześmiewcy i cynicy ośmieszają 
zdrowy patriotyzm, autentyczną miłość własnej Ojczyzny i 
celowo ją przedstawiają w karykaturalnej formie i wychwa-
lają postawę kosmopolityczną. 
 Prawdziwa miłość Ojczyzny zobowiązuje nas do za-
chowania wszędzie honoru i godności Polaka. 
  

    Być Polakiem, to niełatwe, ale warto” (Jan Paweł II). 
 
Prośmy Boga przez orędownictwo Maryi Królowej Polski, 
aby nasza Ojczyzna rozwijała się w pokoju i bezpieczeń-
stwie. 
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DOKUMENT KOŃCOWY 

XVII Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich 

  
 

Nauczyciele i dyrektorzy szkół katolickich zgromadzeni 
na Jasnej Górze w dniach 30 listopada do 2 grudnia 2006 ro-
ku na XVII Ogólnopolskim Forum Szkół Katolickich – rozważa-
li i przeżywali ogromnie ważne zagadnienie: „Aspekt wycho-
wawczy umiłowania Ojczyzny i Narodu w myśli Papieża Jana 
Pawła II”; zastanawiali się – jak pomóc młodzieży zakorzeniać 
się w dziedzictwie Narodu. 
 Spuścizna nauczania i przykładu życia jednego z naj-
większych ludzi wszechczasów – z rodu Polaków – dla wycho-
wania w ogóle, w szczególności dla wychowania patriotycznego 
– stanowi wyzwanie dla rodziny i szkoły, którego nie wolno 
zmarnować. 
 Ojciec Św. Jan Paweł II jako Pasterz Kościoła Po-
wszechnego, gromadzącego ludy i narody żyjące w różnych 
państwach i na wszystkich kontynentach, nie tylko miłował 
Ojczyznę jak matkę ale był zakorzeniony we własnym narodzie 
i jego kulturze. Z tego zakorzenienia czerpał moc do wypełnie-
nia swego powołania wobec ludów i narodów. 
 Patriotyzm jest wartością, której młodzież potrzebuje 
jako oparcia dla swego życia. 
 Szkoły katolickie chcą w swojej pracy wychowawczej iść 
śladami Ojca Św. Jana Pawła II – Jego nauczania i przykładu 
wychowywania młodych; chcą zakorzeniać dzieci i młodzież  
w historii, tradycji i kulturze naszego Narodu i Ojczyzny. 
 Przekonani o roli i miejscu wychowania patriotycznego 
w polskiej szkole – proponujemy i zapraszamy na tę drogę całą 
polską oświatę, która szuka kierunków, wzorców i autorytetów 
w wychowaniu. 
 
Jasna Góra, 2 grudnia 2006 r. 
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Diecezjalnego Ośrodka Pomocy Psychologicznej Osobom 
Duchownym i Konsekrowanym w Gosławicach k. Tarnowa.  

Katarzyna Olbrycht - prof. dr hab. na Uniwersytecie Ślą-
skim w Katowicach - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji  
w Cieszynie. Dziedziny – pedagogika, edukacja aksjologicz-
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Wanda Półtawska – dr nauk medycznych, specj. psychia-
tra, emeryt. Adiunkt Kliniki Psychiatrycznej Akademii Me-
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Rodziny 1983- 2004; Papieskiej Akademii Życia od 1994, 
Ekspert Papieskiej Rady Pracowników Służby Zdrowia, od 
2004 konsultant Papieskiej Rady Rodziny. Odznaczenia: 
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