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Cele główne zajęć:

· wyjaśnienie natury patriotyzmu i jego roli w życiu
osoby ludzkiej

· ukazanie źródeł ideowych i realnych związku
człowieka z ojczyzną

·  prezentacja głównych elementów logosu i etosu
współczesnych Polaków

 



Cele główne zajęć:

 
· ukazanie roli naturalnych kręgów życia ludzkiego

(rodziny, gminy i Kościoła) w kształtowaniu
i rozwoju patriotyzmu współczesnych Polaków

· uwrażliwienie na rolę języka, kultury ojczystej, tradycji
oraz ziemi rodzinnej  

 



Metoda tekstu programowanego 
(w blended learning)

WPROWADZENIE
 

TEST EX POST
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

ZAJĘCIA WŁAŚCIWE
ROLA PATRIOTYZMU W ŻYCIU CZŁOWIEKA,

TRADYCJE PATRIOTYCZNE, ROLA RODZINY,

GMINY I KOŚCIOŁA W KSZTAŁTOWANIU

PATRIOTYZMU WSPÓŁCZENYCH POLAKÓW

TEST EX ANTE
PRZED ZAJĘCIAMI WŁAŚCIWYMI 



TEMATYKA ZAJĘĆ

ROLA PATRIOTYZMU W ŻYCIU
CZŁOWIEKA
TRADYCJE PATRIOTYCZNE
ROLA RODZINY, GMINY I KOŚCIOŁA
W KSZTAŁTOWANIU PATRIOTYZMU
WSPÓŁCZENYCH POLAKÓW



kontakt z nauczycielem poprzez  aktywności prowadzone zdalnie, jak
spotkania przez platformę Classroom  (np. Meet, chat, kontakt  

zaprogramowane zadania (uwzględnione w programie zajęć) - zadania 

W koncepcji zajęć Patriotą być, czyli polski patriotyzm współcześnie przyjęty
został styl nauczania blended learning, czyli tryb nauczania mieszany
(hybrydowy). Uwzględnia on: 

       e-mailowy),

      w generatorach ćwiczeń (np. LearningApps).
 

B-LEARNING



 

TEST EX ANTE
 

TEST EX POST
 

EWALUACJA

 QUIZY, ĆWICZENIA
INTERAKTYWNE

(GENERATORY ĆWICZEŃ 

- LEARNIGAPPS, GOOGLE)

METODA ZADAŃ
PROGRAMOWANYCH



 
KAŻDE ZADANIE

NALEŻY
WYKONAĆ
ZGODNIE 

Z POLECENIEM 
 
 W TRAKCIE WYKONYWANIA ZADAŃ 

UCZESTNICY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ
ZADAWANIA PYTAŃ 

W KOMENTARZU 

DO ZAJĘĆ W CLASSROOM 

LUB BEZPOŚREDNIO 

(POPRZEZ MEET)



MATERIAŁY
DYDAKTYCZNE

 
 

PREZENTACJA
 

 ZADANIA INTERAKTYWNE
 

TEKSTY DO SAMODZIELNEGO CZYTANIA
 
 



ZAPOZNANIE

UCZESTNIKÓW 

Z TEMATYKĄ ZAJĘĆ 

ORAZ SPOSOBEM 

 WYKONYWANIA ZADAŃ,

ZAPROSZENIE

UCZESTNIKÓW

 

 

WPROWADZENIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

PRZED ROZPOCZĘCIEM

ZAJĘĆ WŁAŚCIWYCH

UCZESTNICY WYKONUJĄ
TEST EX ANTE, 

TJ. "Z GÓRY, PRZED

DZIAŁANIEM"

TEST EX ANTE

WYKONYWANIE ZADAŃ 

 METODĄ TEKSTU

PROGRAMOWANEGO

 

 

ZAJĘCIA
WŁAŚCIWE

KOŃCOWY TEST 

W GOOGLE

FORMULARZU NA

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

TEST EX POST



CZYLI CIĄG
POWIĄZANYCH ZE SOBĄ  

TEMATYCZNIE PORCJI
WIEDZY

WARSZTATY
"PATRIOTĄ BYĆ..."

WARSZTATY REALIZOWANE METODĄ 
TEKSTU PROGRAMOWANEGO

 
POZWALA PRACOWAĆ

UCZESTNIKOM 
W INDYWIDUALNYM

TEMPIE

TEKST
PROGRAMOWANY

 

ZADANIA MAJĄ FORMĘ
INTERAKTYWNYCH

ĆWICZEŃ

INTERAKTYWNE
ĆWICZENIA

UMOŻLIWIAJĄ
WERYFIKACJĘ

ROZUMIENIA TREŚCI,
KONTROLĘ 

I SAMOOCENĘ 

INTERAKTYWNE
ZADANIA

PROGRAMOWANE
BIEŻĄCY KONTAKT 

Z NAUCZYCIELEM POPRZEZ
DOSTĘPNE NARZĘDZIA 

W SIECI;
OCENA POSTĘPÓW PRACY

UCZESTNIKA - TEST EX
ANTE I TEST EX POST

MODEROWANIE PRACY
PRZEZ NAUCZYCIELA
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PREZENTACJA

 

ĆWICZENIA

 

PROGRAMY, APLIKACJE I GENERATORY
ĆWICZEŃ W SIECI



EFEKTY UZYSKANE 
PO REALIZACJI ZAJĘĆ

Słuchacz potrafi wyjaśnić istotę patriotyzmu,
omówić jego rolę w życiu człowieka; 
zna główne elementy logosu i etosu

współczesnych Polaków; potrafi określić rolę
rodziny, gminy i Kościoła w kształtowaniu 

i rozwoju patriotyzmu  Polaków; jest wrażliwy
na język polski, a także na kulturę oraz

tradycję polską.
 



KONTAKT 
Z NAUCZYCIELEM

E-MAIL/BEZPOŚREDNIO 

W RAMACH CLASSROOM

(wybór formy kontaktu należy do uczestnika projektu)

KONSULTACJE W MEET
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UWAGI KOŃCOWE
 

koncepcja, materiały dydaktyczne - Paweł Skrzydlewski
 

generatory ćwiczeń - dozwolone użycie: LearningApps
 

materiały graficzne - dozwolone użycie Pixaby
 

prezentacja generowana w programie Canva
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ZAPRASZAM 
DO WYKONANIA ZADAŃ 

I ZACHĘCAM DO KONTAKTU



Patriotą być, czyli polski patriotyzm współcześnie 

 

 

Opracowanie: Paweł Skrzydlewski  

 

1. Proszę wysłuchać piosenek:  

Uwierz Polsko (Soul Sanok) 

https://www.youtube.com/watch?v=DzZiRyW7f-E 

 

Jacek Kaczmarski – Ostatnie dni Norwida 

https://www.youtube.com/watch?v=YSY6w5EESZU 

 

 

PATRIOTYZM 

 

 Każda osoba ludzka jest obdarowana wielką godnością. Człowiek jest nie 

tylko kimś godnym, ale także rozumnym i wolnym, żyjącym ze swej natury 

w różnych rodzajach zrzeszeń ludzkich – od rodziny, przez społeczność lokalną, 

państwową, narodową do społeczności ogólnoludzkiej.  

 Wśród społeczności ludzkich szczególne miejsce zajmuje naród, będący 

wspólnotą zrodzoną z dobrowolnej decyzji człowieka. Wspólnota ta istnieje i może 

trwać dzięki patriotyzmowi. Patriotyzm jako postawa i cnota jest efektem 

uświadomienia sobie przez człowieka własnej powinności wobec innych osób. 

Powinności, jaka płynie z racji odziedziczenia pewnej kultury, a także powinności, 

jaka spoczywa na człowieku z racji obowiązku przekazywania przyszłym 

pokoleniom otrzymanego dziedzictwa. Należy zatem widzieć w patriotyzmie przede 

wszystkim owoc dobrze ukształtowanego człowieka, który żyje „poza swój grób”, 

https://www.youtube.com/watch?v=DzZiRyW7f-E
https://www.youtube.com/watch?v=YSY6w5EESZU


ale także kogoś, kto w swym życiu bierze na swe barki odpowiedzialność za 

przeszłość, teraźniejszość i przyszłość swoją i swych najbliższych.  

 Tak pojęty patriotyzm daje państwu nie tylko dobrych obywateli, ale także 

dzielnych i niezłomnych żołnierzy, sumiennych urzędników, zatroskanych 

nauczycieli, wychowawców i kapłanów – słowem ludzi prawych, dojrzałych  

i samodzielnych, żyjących życiem osobistym i zbiorowym zarazem. Patriotyzm 

przyczynia się do trwania, rozwoju i obrony ojczyzny, to jest ziemi rodzinnej.  

 W narodzie nieustannie kwitnie i pomnaża się kultura wysoka, wynosząca 

życie osobowe na wyżyny, jakich nigdy nie da ani społeczeństwo, ani państwo. 

Kultura ta obejmuje ludzkie poznanie, życie moralne, sztukę i technikę, a także życie 

religijne. Polski patriotyzm jest osadzony w historii i w doświadczeniu licznych 

pokoleń, które splatały swą miłość do Ojczyzny z miłością do Pana Boga i bliźnich.  

 Patriotyzm Polaków jest efektem osadzenia ich życia na fundamencie 

cywilizacji łacińskiej, dlatego też patriotyzm polski był zawsze związany z Kościołem 

Katolickim, który wytworzył cywilizację łacińską. Miłość do Ojczyzny może 

wprawdzie nie mieć u danej osoby bezpośredniego ugruntowania w katolicyzmie  

i samym chrześcijaństwie, a nawet może mieć areligijny charakter, ale właściwy 

patriotyzm polski zawsze odnosił się do dewizy: Bóg, Honor, Ojczyzna. 

 Dewiza ta nie jest tylko hasłem noszonym na sztandarach różnych instytucji, 

ale jest fundamentem polskości, narodowości Polaków. Polskość tę charakteryzuje 

zarówno pobożność i silna emocjonalność, dogłębna forma przeżywania swej historii 

(dziedzictwa narodowego), jak również silne przywiązanie do wolności  

i suwerenności życia ludzkiego. Polacy od samego swego początku wiązali 

suwerenność i wolność z katolicyzmem.  

 Współczesny stan polskiego patriotyzmu nie jest sprawą łatwą do 

przedstawienia. Lata zaborów (123 lata), wcześniejsze przed zaborami błędy  

i wypaczenia życia zbiorowego, a następnie przenikanie do życia Polaków różnych 

ideologii (indywidualizmu, kolektywizmu, materializmu, różnych form 

irracjonalizmu) wyrządziło wiele krzywdy polskości i samemu patriotyzmowi. 



Przeradzał się on często w różne postacie zachowań, które niewiele miały wspólnego 

z patriotyzmem. 

 Ślepa miłość, a właściwie samouwielbienie siebie, połączone z pogardą wobec 

innych nie jest i nigdy nie będzie przejawem patriotyzmu polskiego. Będzie raczej 

jego przeciwieństwem i zwyrodnieniem. Sprzeciwia się patriotyzmowi także każda 

postać światopoglądu kosmopolitycznego, w którym neguje się powinność 

człowieka względem Ojczyzny i rodaków, lekceważy dziedzictwo przodków  

i pracę na rzecz dobra i rozwoju własnego narodu. 

 Dlatego patriotyzmem nie jest jakaś forma szowinizmu (ani też kult swego 

państwa), połączonego z nieżyczliwością wobec innych narodów. Sam patriotyzm 

Polaka nie polega jedynie na „związkach krwi”, nie jest też dziedziczony po 

przodkach, a także równoznaczny z obywatelstwem i zamieszkiwaniem na terenie 

państwa polskiego. Jest on żywą formą miłości swej ojczyzny. Miłością, którą należy 

ciągle podtrzymywać, wzmacniać i rozwijać. W naturalnym biegu dziejów 

patriotyzm rozwija się i zmienia, choć niecałkowicie. Bywa modyfikowany, ale ma 

swój zasadniczy cel, jakim jest zachowanie narodowej tożsamości. 

 Wiek XX był czasem zwalczania ojczyzn, narodów i patriotyzmów. Często 

zwalczanie to miało charakter utajony i dokonywało się poprzez hasła 

ogólnoludzkiego braterstwa, równości, wolności, świata bez granic, otwartości lub 

wolności.   

 Niekiedy forma zwalczania patriotyzmu przybierała postacie zbrodnicze 

(narodowy socjalizm, bolszewizm), a także karykaturalne i fałszywe (faszyzm, 

egotyczny i niemoralny nacjonalizm). Był to także czas pojawiania się ideologii  

i utopii antynarodowych i antypatriotycznych (kosmopolityzmu, nihilizmu 

indywidualnego i społecznego, anarchizmu, kolektywizmu).  

 Współcześnie istnieje również wiele zagrożeń dla polskości i patriotyzmu. 

Godzą one w źródło patriotyzmu Polaków, tj. w pietyzm, dzięki któremu patriotyzm 

może trwać. Pietyzm jest postawą wdzięczności i synowskiego oddania, jakie dana 

osoba żywi wobec ojczyzny.  



 Warto zauważyć, że trwanie i rozwój patriotyzmu w danej osobie są możliwe 

tylko wtedy, gdy rodzina przygotuje ją do aktów pietyzmu, ponieważ to miłość  

i posłuszeństwo ojczyźnie mają swe wsparcie ze strony życia religijnego człowieka. 

Gdy rodzina oraz ludzka pobożność są słabe, wprawdzie sam patriotyzm może  

w osobie się rozwijać, ale nie ma on wtedy ochrony, wsparcia i umocnienia, jakie 

normalnie pojawia się w osobie, gdy ta żyje czcią, szacunkiem, wdzięcznością  

w stosunku do rodziców oraz Boga. Te wszystkie elementy dostarcza człowiekowi 

przede wszystkim rodzina, w dalszej kolejności szkoła i środowisko wzrastania  

i życia osoby ludzkiej.  

 W XX wieku w społeczeństwie polskim nastąpiło znaczne rozbicie rodziny, 

oderwanie jej życia od domu rodzinnego, przerzucenie wychowania i edukacji na 

instytucje pozarodzinne i pozareligijne, rozbudzenie w ludziach mentalności 

minimalistycznej, utylitarnej, często hedonistycznej i prymitywnej. Temu także 

zaczęło towarzyszyć zerwanie naturalnych i ukształtowanych historycznie więzi 

społecznych w środowisku lokalnym oraz zmanipulowanie wielu ludzi ideologią 

kosmopolityzmu, globalizmu, internacjonalizmu, równości wszystkich kultur, 

otwartości itp. 

 Należy zauważyć, że dziś dla znacznej grupy osób polskość sprowadza się 

tylko do polskojęzyczności, głównie z powodu braku znajomości innych języków. 

Polakiem w sensie kulturowym jest często określany ten, kto zamieszkuje na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada obywatelstwo polskie i mówi po polsku. 

Dla takich osób polskość zwykle nie wiąże się ze świadomością obowiązków wobec 

swego narodu i Ojczyzny, z odpowiedzialnością za los dziedzictwa kulturowego. 

 Doświadczenie historyczne pokazuje, że osłabienie autentycznej polskości 

związane jest zawsze z oderwaniem człowieka od rodziny i życia rodzinnego, od 

więzi ze swą „małą ojczyzną” – regionem wzrastania i życia, ze zniechęceniem do 

uczestnictwa w pracach społecznych i narodowych, z lekceważeniem instytucji 

państwa oraz różnych jego elementów. 

 Nasz fundament cywilizacyjny zakłada także uporządkowanie życia 

społecznego przez prawo, które jest nie tylko sprawiedliwe i rozumne, ale także 



zgodne z prawem naturalnym i Prawem Bożym. Fundament nasz domaga się 

tworzenia całej kultury ludzkiej na prawdzie, którą zdobywa się w sposób naukowy. 

Szczególnie ważnym miejscem zdobywania prawdy jest uniwersytet, w którym 

prawda jest poznawana i przekazywana innym. Odgrywa on fundamentalną rolę  

w kształtowaniu kultury narodowej oraz w tworzeniu się osobowej dojrzałości 

człowieka. Dojrzałość ta wyraża się również w patriotyzmie i przywiązaniu do 

Ojczyzny. Kryzys uniwersytetu spowodowany odchodzeniem od prawdy, od jej 

pełnego poznawania rodzi bardzo poważne zagrożenia dla bytu narodowego 

i ostatecznie osłabia także samo państwo, które pozbawione rozumnych, w pełni 

wykształconych osób, staje się często antynarodowym, biurokratycznym 

i zniewalającym mechanizmem.  

 Personalizm, prawo oraz nauka są dla polskości zatem najważniejsze i to one 

ostatecznie pozwalają zaistnieć w osobie ludzkiej pietyzmowi, z którego rodzi się 

patriotyzm, naród i sam byt Ojczyzny.  

 Należy zatem za Feliksem Konecznym powtórzyć, że „Człowiek nie może się 

krępować krótkością życia, a w życiu zbiorowym musi postępować tak, jak gdyby 

śmierć nie istniała. Zbiorowe życie polega na przekazywaniu dorobku (duchowego  

i materialnego) następnemu pokoleniu, a zatem na moralnej (nie tylko fizycznej!) 

ciągłości pokoleń. Trzeba myśleć poza grób i pozostawić coś z siebie następcom, 

inaczej życie nasze niewiele byłoby warte”1. 

 

A 

1.  

Patriotyzm jest postawą i cnotą człowieka wyrażającą się w miłości i czci dla 

swojej ojczyzny. Słowo pochodzi z języka łacińskiego (łac. patria – ojczyzna, od łac. 

pater – ojciec). Proszę pamiętać o tym, że ojcostwo należy pojmować szeroko, także  

w odniesieniu do życia duchowego człowieka. Ojcostwo w sensie szerokim wyraża 

się: 

                                                           

1  F. Koneczny, Prawa dziejowe, Komorów 1997, s. 212.  



a. w dawaniu życia (nie tylko w wymiarze biologicznym, ale także duchowym);  

b. w podtrzymywaniu życia (karmieniu, dostarczaniu strawy duchowej i cielesnej; 

c. w formacji życia (edukacja i wychowanie);  

d. w obronie życia. 

 Proszę wysłuchać utworu Marka Grechuty Ojczyzna i zastanowić się nad jego 
treścią. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ACqE-0ErffY 
 
 

 

Zadanie do wykonania:  

Proszę uzupełnić  zdania podanymi  wyrażeniami. 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pfcz2164321 

 

Wnioski: 

 Proszę pamiętać o tym, że Ojczyzna jest dla każdego człowieka wspólnotą 

zrodzoną z miłości do swych rodaków oraz do ziemi ojczystej.  Pełni ona ważną 

funkcję w rozwoju człowieka. Bez Ojczyzny i narodu bardzo trudno jest wytworzyć 

tzw. kulturę wyższą, która rozwija najistotniejsze dziedziny ludzkiego życia. Na 

dziedziny te składa się całe ludzkie poznanie, życie moralne i artystyczne wraz  

z techniką oraz całą bogatą dziedziną przeżyć religijnych.  

 

2.  

 Polska jest ojczyzną dla blisko 60 milionów osób żyjących w kraju i na 

obczyźnie. Jako Polacy mamy kontakt z innymi kulturami, językami i nacjami, które 

wpływają na naszą tożsamość, często ubogacając ją i doskonaląc. Patriotyzm polski 

zmienia się zatem i może się rozwijać, ale zachowuje swą tożsamość. Tożsamość ta 

zawarta jest w naszej kulturze, obyczajowości, języku, ziemi ojczystej, pomnikach 

https://www.youtube.com/watch?v=ACqE-0ErffY


przeszłości. Od wieków dewizą Polaka są trzy słowa: BÓG HONOR OJCZYZNA. 

Wyrażają one to, co najważniejsze dla nas i co nieustanie staramy się zachować, 

umacniać i rozwijać.  

   

 Pietyzm jako cnota (trwała dyspozycja do dobra, przeciwieństwo wady)  

kieruje osobę ku wdzięczności i posłuszeństwu, czci dla ojczyzny. Pietyzm jest 

zaczynem cnót społecznych człowieka, które ostatecznie kształtują w nim postawy 

obywatelskie, narodowe, patriotyczne. W tradycji pietyzm rodzi w człowieku 

szacunek.  

Proszę przeczytać fragment tekstu. 

„Szacunek (łac. observantia) zdaniem Akwinaty (…) polega na żywieniu czci (dulia). 
Wiąże się ściśle z posłuszeństwem wobec osób sprawujących nad nami władzę. 
Przede wszystkim wobec rodziców, ale także, w miarę rozwoju życia ludzkiego, 
szacunek zaczyna obejmować wszystkich, którzy »są jak ojciec« dla człowieka. 
Przypomnijmy, że rodzicielstwo należy wiązać nie tylko z jego biologiczną stroną, 
ale ze sprawianiem życia w człowieku w ogóle, jego umacnianiem i 
doprowadzaniem do pełni, ochroną przed zagrożeniami. Wszystko to jest naturalną i 
właściwą formą rodzicielstwa. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z jakąś realną 
formą sprawiania życia w człowieku przez edukację, budzenie w człowieku 
twórczości i życia sztuką, budowanie więzi z Bogiem, tam istnieje forma 
rodzicielstwa i jest jakieś ludzkie dziecięctwo. Dlatego należy mówić o szacunku 
wobec nauczycieli, przełożonych, wszelkich osób sprawujących jakąś władzę nad 
nami, którzy dzięki niej niosą jakąś postać życia w nas. Z tej racji, że sam człowiek 
jest istotą społeczną, a każda społeczność wymaga władzy, a zatem troski o realizację 
dobra wspólnego, istnieje, zdaniem Akwinaty, naturalna konieczność w człowieku 
do osiągania i ćwiczenia się w cnocie szacunku”2. 

 

Proszę wysłuchać utworów: 

Jana Pietrzaka – Żeby Polska była Polską 

https://www.youtube.com/watch?v=HO46vMAUALc  

oraz  

                                                           

2  P. Skrzydlewski, Ontyczne i społeczne podstawy pedagogii rodzinnej. Studium z filozofii 
wychowania  
i edukacji. Gdańsk 2018, s. 114.  

https://www.youtube.com/watch?v=HO46vMAUALc


Jacka Wójcickiego – Miejcie nadzieję 

https://www.youtube.com/watch?v=VIz_WDsP66s  

 

 

 

Zadanie do wykonania: 

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi wyrażeniami oddającymi sens patriotyzmu.  

 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=pspfmr1ka21 

 

 3.  

 Ojczyzna to – jak uczył poeta Cyprian Kamil Norwid – „wielki zbiorowy 

obowiązek”. Obowiązek ten niekiedy wymaga poświęcenia i walki o zachowanie 

bytu państwa, narodu i kultury własnej. Przede wszystkim jednak obowiązek ten 

wymaga od patriotów pracy codziennej, normalnej, owocnej. Praca ta obejmuje 

zarówno życie indywidualne, jak i rodzinne.  

 W czasie tej pracy i walki nie wolno zapominać, że służba Ojczyźnie spełnia 

się również przez serdeczną i pełną miłości pracę w rodzinie, społeczności lokalnej,  

a także przez służbę państwu. 

 Ojczyzna jest zbiorowym obowiązkiem, w którym – obok szacunku – ważna 

jest cześć. Cześć jako cnota społeczna także wypływa z pietyzmu i składa się na nasz 

polski patriotyzm.  

 

Proszę przeczytać uważnie poniższy tekst, w który św. Tomasz z Akwinu wyjaśnia 

specyfikę cnoty czci. 

https://www.youtube.com/watch?v=VIz_WDsP66s
https://learningapps.org/watch?v=pspfmr1ka21


„Cześć należy się nie tylko przełożonym, ale każdemu jestestwu rozumnemu, a więc 
aniołom i ludziom, ze względu na jakąkolwiek ich wyższość względem 
kogokolwiek, gdyż wszelkiej prawdzie, wszelkiemu dobru i pięknu należy się nie 
tylko szacunek, ale i cześć, jako odblaskom Najwyższej Prawdy, Dobra i Piękna. Jak 
podkreśla Akwinata […] w każdym człowieku można odnaleźć jakąś wyższość, jakąś 
wybitną zaletę, z powodu której ów człowiek, choćby pod innymi względami był zły 
i wrogi nam, zasługuje na cześć. Trzeba tylko umieć i chcieć patrzeć. To oczywiście 
wymaga wyzbycia się zarozumiałości, będącej jedną z głównych przeszkód zarówno 
w pracy nad udoskonalenie własnego charakteru, jak i w stosunkach z innymi 
ludźmi. Do takiej czci zobowiązani są nie tylko podwładni względem przełożonych 
oraz względem ludzi zajmujących jakieś wybitne stanowisko w społeczeństwie, ale 
także w stosunku do wszystkich, a więc i do przełożonych choćby najwyższych, do 
podwładnych, choćby najniższych i najbardziej nikczemnych, oczywiście nie  
z powodu nikczemności tych ostatnich, ale z powodu ich ludzkiej godności, i 
ukrytych może zalet”3. 

 

Proszę wysłuchać Pieśni Konfederatów Barskich  

w wykonaniu Jacka Kaczmarskiego i Jacka Kowalskiego 

https://www.youtube.com/watch?v=6R9Q1V0OROU  

 

Zadanie do wykonania 

Proszę uzupełnić zdania, aby oddawały prawdziwy sens polskiego patriotyzmu. 

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/watch?v=p0doimrcc21 

 

4.  

 Polskość jest zawsze oparta nie tyle na czynnikach biologicznych (więzach 

krwi),  ile na miłości rodzimej kultury oraz na silnej więzi duchowej z rodakami  

i ziemią ojczystą, a także z językiem. U podstaw narodu i jego kultury leży zatem  

dobrowolna decyzja każdego człowieka. Nikt nie może być zmuszony do tego, by 

być częścią jakiegoś narodu. Z kolei sam fakt istnienia narodów jest swoistym 

dowodem wolności człowieka i wolności zrzeszenia, które tworzy naród. To 

                                                           

3  Św. Tomasz z Akwinu Suma teologiczna t. XX, Londyn 1972, s. 220. 

https://www.youtube.com/watch?v=6R9Q1V0OROU
https://learningapps.org/watch?v=p0doimrcc21


wszystko sprawia, że naród jest rzeczywistością nie tylko dobrowolną i świadomą, 

rozumną, ale także rzeczywistością moralną. Wszelkie działania niemoralne nie tylko 

niszczą tego, kto je podejmuje, ale także osłabiają byt narodowy.  

 Moralny wymiar kultury narodowej i patriotyzmu ukazuje przede wszystkim 

cnota posłuszeństwa. Podobnie jak inne cnoty społeczne jest ona zawsze owocem 

pietyzmu. Proszę przeczytać poniższy fragment tekstu: 

„posłuszeństwo pochodzi z szacunku, który polega na czci i poważaniu 
przełożonego, i z tego powodu mieści się w różnych cnotach, mimo że samo w sobie 
jest cnotą odrębną, o właściwym sobie przedmiocie, którym jest spełnianie 
rozkazów. Gdy więc posłuszeństwo wynika z poważania przełożonych, mieści się 
ono w cnocie karności, gdy pochodzi z poważania rodziców, mieści się w pietyzmie, 
gdy pochodzi z czci Bożej, mieści się w cnocie religijności jako przejaw pobożności”4. 

„posłuszeństwo władzom świeckim napotyka nieraz na wielkie trudności, zwłaszcza 
wtedy, gdy przełożeni nie umieją rozkazywać, co niejednokrotnie zgubiło Polskę. 
Słusznie za generałem Zamoyskim powiedział o. Jacek Woroniecki: »Nieprawda, aby 
Polacy byli z natury swej nieposłuszni i niekarni, przeciwnie, są oni zdolni do 
doskonałego posłuszeństwa, tylko w Polsce nikt nie umie rozkazywać. Słuchać jak 
należy nierozumnych rozkazów jest niemożliwością i nie sposób tą drogą dojść do 
posłuszeństwa i karności«. Chodzi zwłaszcza o to, aby rozkazy były zgodne 
z prawem Boskim i sprawiedliwym prawem ludzkim, zostały przed wydaniem 
dobrze przemyślane oraz przygotowane i wreszcie w odpowiedniej chwili 
w właściwy sposób podane do wiadomości podwładnym, wystrzegając się 
jakiegokolwiek faworyzowania jednych lub krzywdzenia drugich, dopasowując 
ogólne wymagania prawa nie równo do wszystkich, ale równomiernie, według 
zdolności, sił i potrzeb poddanych, i równocześnie zgodnie z dobrem ogółu”5.  
 

 

Proszę wysłuchać słów Ojca Św. Jana Pawła II o Ojczyźnie 

https://www.youtube.com/watch?v=yswP2nv4I2c  

 

Zadanie do wykonania 

                                                           

4  STh II-II q. 104 art. 3 ad 1. 

5 Ojciec Feliks Wojciech Bednarski w:  Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna t. XX, Londyn 1972, 

s. 230. 

https://www.youtube.com/watch?v=yswP2nv4I2c


Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi wyrażeniami. 

Link do zadania: https://learningapps.org/watch?v=pgp6tzbtk21 

 

5. 

 Należy pamiętać o tym, że tradycja ojczysta Polaka jest zawsze osadzona na 

personalizmie, wolności oraz silnej więzi z Panem Bogiem. Z tej racji słusznie 

podkreśla się, że kultura polska jest zasadniczo katolicka, chrześcijańska, co nie 

oznacza, że każdy Polak musi być osobą wierzącą, bo ludzka religijność jest sprawą 

osobistą, wolności sumienia. Oznacza to, że nikt nie może być do życia religijnego 

przymuszany, ani też nie istnieje żadne prawo do zwalczania życia religijnego osoby. 

Wolność do życia po swojemu, do realizacji swoich przekonań i wierzeń jest 

istotnym elementem kultury polskiej. Element ten zawsze łączył się z otwartością na 

innych ludzi i ich przeżycia. Z tej racji na przestrzeni dziejów, podobnie jak i dziś, 

kultura polska jest żywa i dynamiczna, ubogacająca się innymi kulturami.  

 

Proszę wysłuchać słów Ojca Św. Jana Pawła II o powinnościach Polaków 

https://www.youtube.com/watch?v=2GsTM9ivQAY 

 

 Proszę pamiętać o tym, że polski patriotyzm osadzony jest mocno na cnocie 

wdzięczności (łac. gratitudo). Cnota ta wprost odnosi się do dobroczyńców poprzez 

ich uszanowanie, ale także i poprzez pamięć o nich; niesie ona przyjaźń 

i odwzajemnianie za otrzymane dobro. Wdzięczność jest więc cnotą szczególnie 

mocno aktywizującą człowieka, wyrażającą się w praktyce aktami miłości i czynnej 

dobroci. Tam, gdzie cnoty tej brakuje, zamiera życie wspólnotowe i ginie sama 

wspólnota, pojawia się nieład oraz brak pokoju.  

 Proszę przeczytać poniższy fragment tekstu:  

„ubogi nie jest niewdzięczny, jeśli czyni, co może, by odwdzięczyć się za otrzymane 
dobrodziejstwo. Tak bowiem dobrodziejstwo, jak i odwzajemnienie się polega 

https://learningapps.org/watch?v=pgp6tzbtk21
https://www.youtube.com/watch?v=2GsTM9ivQAY


bardziej na dobrej woli niż na samym skutku. Dlatego Seneka powiedział: 
»Okazujemy z całego serca, jak wielką radość sprawił nam dar, i okazujemy naszą 
radość nie tylko w obecności tego, kto daje, ale na każdym miejscu. Kto przyjął dar 
z uczuciem wdzięczności, spłacił już pierwszą ratę zaciągniętego długu«. Wynika 
stąd, że można odwzajemnić się za otrzymane dobrodziejstwo także temu 
dobroczyńcy, choćby znajdował się w jak najbardziej pomyślnych warunkach, 
a mianowicie przez okazywanie mu czci i szacunku. Toteż Arystoteles powiedział: 
»Ten, kto ma wyższość, powinien wyciągnąć z przyjaźni więcej czci, kto jest 
w potrzebie – więcej korzyści, bo nagrodą dzielności i dobroczynności jest cześć, 
a pomocą w potrzebie jest zysk«. Seneka zaś dodaje: »Wiele jest rzeczy, przez które 
możemy się odwdzięczyć nawet najszczęśliwszym za wszystko, co jesteśmy im 
winni, np.: przez szczerą radę, ożywione stosunki towarzyskie, przez uprzejmą 
i przyjemną rozmowę, ale bez domieszki pochlebstwa, przez pilną uwagę, kiedy ktoś 
prosi o radę, przez zachowanie tajemnicy, kiedy się zwierza, przez serdeczne 
współżycie i przyjaźń”6. 

 

 Proszę przeczytać poniższy tekst i zastanowić się nad rolą przyjaźni 

w narodzie, w państwie i w życiu człowieka.  

Państwo „nie jest zespoleniem ludzi na pewnym miejscu dla zabezpieczania się 
przed wzajemnymi krzywdami i dla ułatwienia wymiany towarów. Wszystko to co 
prawda być musi, jeśli państwo ma istnieć, jednakowoż jeśli nawet to wszystko jest, 
to i tak nie jest to jeszcze państwo, bo jest ono wspólnotą szczęśliwego życia, 
obejmującą rodziny i rody, dla celów doskonałego i samowystarczalnego bytowania 
[podkr. moje: P. S.]. Nie da się tego osiągnąć, jeśli ludzie nie mieszkają na jednym 
i tym samym miejscu i nie zawierają małżeństw. Stąd właśnie powstały w państwach 
i powinowactwa, i bractwa [fratrie], i związki ofiarnicze, i zrzeszenia towarzyskie. Są 
one tworem przyjaźni, bo przyjaźń jest wówczas, gdy się zamierza współżyć ze sobą. 
Celem państwa jest zatem szczęśliwe życie, a reszta to środki do tego celu wiodące. 
Państwo zaś jest wspólnotą rodów i miejscowości dla doskonałego 
i samowystarczalnego bytowania. To znów polega [...] na życiu szczęśliwym 
i pięknym. Trzeba tedy przyjąć, że wspólnota państwowa ma na celu nie współżycie, 
lecz piękne uczynki”7 

 

„Istotą więzów łączących państwo jest przyjaźń […] prawodawcy bardziej się o nią 
troszczą niż o sprawiedliwość, bo zgoda zdaje się być podobna do przyjaźni, 
a o zgodę najbardziej zabiegają prawodawcy, pragnąc, ile można, usunąć spory  
i kłótnie, które są objawem wrogości”8 

 

                                                           

6  STh II-II, q. 106 art. 3 ad. 5. 
7  Arystoteles. Polityka. Warszawa 2001 1280 b 13-14 
8  Arystoteles, Etyka nikomachejska. Wyd. 2. Warszawa 1982 1155 a.  



Zadanie do wykonania 

 Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi wyrażeniami. 

 

Link do zadania: https://learningapps.org/watch?v=pwcip78g521 

 

6.  

Patriotyzm jest zawsze efektem dobrego życia moralnego. Życie takie zakłada wiele 

cnót społecznych. Wśród nich jest cnota prawdomówności oraz przyjacielskości. 

Cnoty te wynikają wprost z afirmacji godności człowieka oraz społeczności, które on 

tworzy. Są one także skutkiem pietyzmu. Patriotyzm wymaga zawsze 

przyjacielskości, autentycznego lubienia i życzliwości. Bez nich nie istnieje żadna 

wspólnota ludzka.  

 Jak wiadomo, przyjaźń jest pewną formą związku między osobami. Polega 

ona na odwzajemnionej miłości i życzliwości. Jest uważana za największy skarb  

w każdej wspólnocie. 

 

 Proszę przeczytać poniższy tekst i zastanowić się nad rolą przyjaźni 

w narodzie i w życiu człowieka.  

„Każdy człowiek jest z natury przyjacielem każdego innego człowieka mocą pewnej 
ogólnej miłości, w myśl słów Pisma św. (Ekle 13, 15): Każda istota żyjąca lubi 
podobną do siebie, a każdy człowiek tego, który jest mu równy. Tego rodzaju miłość 
uzewnętrzniają znaki przyjaźni w postaci słów lub czynów, okazywane także obcym 
i nieznajomym. Nie jest to więc udawanie, gdyż nie okazuje im znaków przyjaźni 
doskonałej z braku tej zażyłości w stosunku do nich, jaka ożywia nas względem tych, 
którzy są z nami związani węzłem szczególnej przyjaźni”9 

 

 Patriotyzm wymaga od Polaka roztropności w przekazywaniu prawdy 

i informacji innym osobom. Pomaga w tym cnota społeczna zwana 

                                                           

9  STh II-II qu. 114 art. 1 ad 2. 



prawdomównością. Cnota prawdomówności zmierza do oddania i ofiarowania 

drugiemu człowiekowi istotnego dobra, którym jest prawda. Zakłada ona, że sama 

prawda istnieje i jest poznawalna dla człowieka oraz że można ją przekazywać 

drugiemu człowiekowi, który będzie miał z niej pożytek.  

Proszę przeczytać tekst: 

„prawdomówność jest cnotą ze względu na to, że głosi prawdę, a to samo przez się 
jest czynnością dobrą, o ile, rzecz jasna, towarzyszące mu okoliczności są również 
dobre. Nie zawsze bowiem słuszne jest powiedzenie prawdy (np. zdradzenie 
tajemnic państwowych szpiegowi jest grzechem śmiertelnym). Jak każda cnota 
obyczajowa, tak i prawdomówność polega na złotym środku: między ukrywaniem 
prawdy, wtedy gdy trzeba ją ujawnić, a rozpowiadaniem jej w nieodpowiednich 
okolicznościach, np. komu nie należy lub w niewłaściwy sposób. Prawdę można 
mówić nie tylko słowami, ale także pismem, gestami i całym zachowaniem”10 

 

 

 

Proszę wysłuchać wiersza Cypriana Kamila Norwida Tęskno mi Panie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mW11Bvmyigo  

 

 

Zadanie do wykonania 

 

Proszę uzupełnić zdania tak, aby oddawały właściwy sens patriotyzmu polskiego  
w kontekście zasad moralnych. 

 

Link do zadania: https://learningapps.org/watch?v=puwos665321 

 

 

                                                           

10  Ojciec Feliks Wojciech Bednarski w:  Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna t. XX, Londyn 
1972, 
s. 243. 

https://www.youtube.com/watch?v=mW11Bvmyigo
https://learningapps.org/watch?v=puwos665321


Podsumowanie 

Proszę wysłuchać przesłania, jakie pozostawił nam Juliusz Słowacki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zo8sDn9kDkM  

 

Proszę wysłuchać słów św. Jana Pawła II 

https://www.youtube.com/watch?v=8z1Zt3WoUO0  

https://www.youtube.com/watch?v=Zo8sDn9kDkM
https://www.youtube.com/watch?v=8z1Zt3WoUO0

