
NIHIL APPETITUM NISI PRAECOGNITUM. 
Niczego nie można pragnąć, jeśli się tego nie zna. 

Czy pomorska szkoła buduje patriotyzm lokalny? 

 

 

Jak rozumiemy patriotyzm  

Wikipedia, która tak chętnie wykorzystywana jest nie tylko przez uczniów 
(pl.wikipedia.org./wiki) zwraca uwagę na prymat celów ważnych dla ojczyzny nad 
osobistymi i gotowość poświęcenia dla niej własnego zdrowia a nawet życia. „Od 
nacjonalizmu odróżnia patriotyzm  o t w a r t oś ć  n a  i n n e  n a r o d y  i tolerancja wobec 
nich”. Mały słownik języka polskiego określa patriotyzm jako „m i ł oś ć  o j c z y z n y ,  
p r z y w ią z a n i e  d o  s w o j e g o  n a r o d u ”. Szczególnym pojęciem, które jest 
wektorem naszej debaty, jest  patriotyzm lokalny, czyli „p r z y w i ą z a n i e  d o  
s w o j e g o  m i e j s c a  z a m i e s z k a n i a ,  z a k ł a d u  p r a c y  itp.”. Inna interpretacja 
definicję patriotyzmu przedstawia jako: „postawę społeczno-polityczną i formę ideologii, 
łącząca p r z y w ią z a n i e  d o  w ł a s n e j  o j c z y z n y  o r a z  p ośw i ę c e n i e  dla 
własnego narodu – z szacunkiem dla innych narodów i poszanowaniem ich suwerennych 
praw”. Ojczyzna w polskiej tradycji jest przedmiotem ontologicznie złożonym, choć 
etycznie prostym. Nie jest więc ojczyzną ani sam kraj (choć etymologia zdaje się to 
sugerować), ani sama grupa ludzka (np. grupa Polaków), ani tym bardziej, samo państwo 
polskie, ani inne podobne przedmioty, ale to wszystko razem. Natychmiast nasuwa się 
pytanie, pod jakim kątem widzenia jest ten zespół różnorodnych rzeczy i cech ujęty, gdy 
mówimy o miłości ojczyzny - gdyż nie może ulegać wątpliwości, że skomplikowana 
materia ojczyzny nie zmniejsza w żadnym stopniu jedności formalnej patriotyzmu. Chodzi 
więc o ustalenie cechy, która sprawia, że do tych wszystkich przedmiotów odnosimy się 
jako do jedności. Idąc za myślą św. Tomasza z Akwinu (który jednak nie stworzył 
wyraźnej teorii pojmowania patriotyzmu), kraj, gromadę ludzką, historię, kulturę itp. 
zwane ,,ojczyzną” ujmujemy, pod kątem widzenia źródła naszego bytu, pojętego 
wszechstronnie, a więc zarówno fizycznie jak i duchowo. Jesteśmy takimi jakimi 
jesteśmy, dlatego żeśmy się w takim kraju, klimacie, w takich warunkach biologicznych i 
z takich rodziców urodzili, żeśmy się w takiej kulturze wychowali, że oddziaływały na nas 
zebrane w ciągu wieków i potężnie działające wpływy wszelkiego rodzaju, od fizyko-
chemicznych do religijnych włącznie. Ojczyzna to zatem rzeczywiście coś podobnego do 
ojca czy matki i w tradycji wielu narodów kraj pochodzenia nazywa się ,,matką” 
(motherland) lub ojcem (Vaterland). Jan Nowak-Jeziorański wielokrotnie zwracał uwagę, 
że p a t r i o t y z m  jest uczuciem, a nacjonalizm światopoglądem. „Patriotyzm jest 
uczuciem miłości do wspólnoty duchowej i materialnej wszystkich pokoleń (przeszłych, 
żyjących i przyszłych), miłości wspólnoty ludzi osiadłych na tej samej ziemi, 
używających wspólnego języka, złączonych wspólną przeszłością, tradycją, obyczajem i 
kulturą. Słowa „patriota” i „patriotyzm” budzą ciepło. Patriotyzm lokujemy na szczycie 
hierarchii wartości doczesnych. Temperatura patriotyzmu spada, gdy nie ma zagrożenia z 
zewnątrz, a podnosi się, gdy państwo i naród znajdą się w niebezpieczeństwie. Na co 
dzień w warunkach normalności dominuje troska o rodzinę i samego siebie. Jest to 
naturalne i ludzkie. Nie pozostaje w sprzeczności ze służbą celom społecznym. Budując 



własne szczęście, budujemy siłę i pomyślność swego kraju. Większość emigrantów, 
przeżywając nostalgię za (niejednokrotnie na zawsze) utraconym krajem ojczystym, 
bardziej odczuwa potrzebę demonstrowania swoich uczuć patriotycznych, niż odczuwają 
ją ludzie, którzy rzadko opuszczają miejsce stałego zamieszkania. Jan Nowak-Jeziorański 
jako emigrant dobrze znał uczucie nostalgii, tęsknoty za widokiem narożnej kamienicy, 
przydrożnego krzyża, uliczek i zakątków rodzinnego miasta, a przede wszystkim uczucie 
otaczającej zewsząd atmosfery swojskości, której nie można niczym zastąpić i której 
zawsze brakuje na obczyźnie. Patriotyzm jest wysoką wartością moralną, bo uczucie 
przywiązania do własnego kraju nie idzie w parze z nienawiścią czy wrogością do innych. 
Patriotyzm mieści w sobie szacunek i sympatię wobec patriotyzmu innych. W 
przeciwieństwie do nacjonalizmu, który jest przejawem małej wiary w możliwości 
własnego narodu, patriotyzm nie jest konfliktogenny. Wręcz przeciwnie, towarzyszy mu 
często, choć nie zawsze, poczucie solidarności z ruchami patriotycznymi innych 
narodowości” (J. Nowak-Jeziorański). 

Pojmowanie patriotyzmu lokalnego/regionalnego  

Pojęcie patriotyzmu lokalnego dziś w świadomości ludzi wiąże się z miejscem 
zamieszkania: wsią, miasteczkiem, miastem, dzielnicą. To duma z zabytków, z osiągnięć 
współczesnych. Lokalny patriotyzm oznacza też na ogół zaangażowanie się w ulepszenie 
czy poprawę funkcjonowania lokalnej społeczności i miejscowej infrastruktury. Jest to 
angażowanie się lokalnych liderów w formy instytucjonalne – samorządy, regionalne 
stowarzyszenia, władze spółdzielni mieszkaniowych. To prezentowanie postaw 
obywatelskich, zgłaszanie nieprawidłowości czy niedogodności i czasem bezpośrednie ich 
usuwanie. Wszystko to odnosi się do pojęcia mała ojczyzna. To miejsce szczególne 
istotne, z którym wiążą się najważniejsze życiowe wspomnienia. Może być to kraina lat 
dziecinnych, kiedy to następowały pierwsze wtajemniczenia, kiedy następowało 
zdobywanie wiedzy i dojrzałości. Mała ojczyzna to niewielka przestrzeń, posiadająca 
jednak niezwykle doniosłe znaczenie dla dalszych ludzkich losów, głęboko zapadająca w 
pamięć. Termin ten nie zakłada ściśle pojętych granic, może oznaczać kilka domów (lub 
nawet jeden) albo rozciągać się na niemal bezkresne przestrzenie. Tworzą ją bowiem nie 
tylko miejsca, ale i ludzie ze swoją kulturą, historią, tradycjami, wierzeniami. Mała 
ojczyzna sprzyja powstawaniu silnych lokalnych więzi, jakie łączą daną 
mikrospołeczność. Owe miejsca (lub miejsce) bliskie sercu człowieka pełnią także funkcję 
mitotwórczą, sprzyjają idealizacji wspomnień i budzą nostalgię. Stanowią także wspaniałą 
inspirację dla twórców kultury i sztuki. Są na koniec pewnym punktem oderwania się od 
zmiennej i niepewnej codzienności, sprzyjają poszukiwaniu dawnego szczęścia, prostoty, 
moralności i tożsamości – narodowej, etnicznej, regionalnej, obywatelskiej. 

Z badań CBOS pt. Małe Ojczyzny – Poczucie Przynależności Polaków (2009) 
wynika, że w porównaniu z latami wcześniejszymi (z lat 2001, 2003 i 2004) wyraźnie 
wzrosło poczucie przynależności do społeczności lokalnej i miejscowości zamieszkania – 
w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił wzrost tego rodzaju identyfikacji o 8 punktów 
procentowych. W tym czasie w zasadzie nie zmienił się odsetek respondentów 
utożsamiających się ze swoim regionem, krainą. Poczucie związku przede wszystkim z 
Polską również utrzymało się na poziomie z roku 2004, podobnie jak identyfikacja z 
Europą. Okazuje się, że pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej nie osłabiło 



związku Polaków z krajem ani nie sprawiło, że wzrosła grupa osób definiujących swoją 
tożsamość jako głównie europejską. Zmalała natomiast liczba badanych deklarujących 
przynależność do innych grup społecznych niż wymienione, a także liczba osób 
niepotrafiących określić swojej przynależności. Poczucie związku ze społecznością 
lokalną, miejscowością zamieszkania nieco częściej deklarują kobiety niż mężczyźni 
(64% wobec 58%), częściej osoby starsze, zwłaszcza po 65 roku życia (70%), niż 
młodsze, zdecydowanie częściej mieszkańcy wsi i miast do 20 tys. ludności niż 
największych aglomeracji (odpowiednio: 67% i 43%), respondenci z wykształceniem 
podstawowym (68%), bezrobotni i renciści (po 73%), badani o dochodach na osobę w 
rodzinie do 750 zł i oceniający swoje warunki materialne jako złe (71%) oraz biorący 
udział w praktykach religijnych co najmniej raz w tygodniu (66%), wierzący i głęboko 
wierzący. Najwyższy odsetek deklaracji świadczących o więzi ze społecznością lokalną 
notujemy wśród rolników (77%), co można tłumaczyć tradycyjnym przywiązaniem tej 
grupy społeczno-zawodowej do ziemi. Respondentom zadano również pytanie o to, z 
czym czują się związani w drugiej kolejności. W tym przypadku najczęstszym wyborem 
był region, kraina – taką identyfikację podało 41% badanych. Nieco ponad jedna czwarta 
(26%) wskazała Polskę jako ważne źródło tożsamości, a niemal jedna czwarta (22%) – 
społeczność lokalną, miejscowość zamieszkania. W tym kontekście Europa jest istotna dla 
6% Polaków. Ogólnie rzecz biorąc, zdecydowana większość Polaków (67%) postawiona 
przed wyborem Gdyby obecnie mógł(a) Pan(i) urządzić sobie życie w dowolnie wybranej 
miejscowości, to wybrał(a)by Pan(i) wskazuje na miejscowość obecnie zamieszkiwaną, co 
potwierdza silne poczucie przynależności do społeczności lokalnej, ale może także 
świadczyć o niskiej mobilności polskiego społeczeństwa. Nieco ponad jedna czwarta 
respondentów (28%) przyznaje, że chętnie zamieszkałaby w innej miejscowości. 
Najwięcej takich osób jest w młodszych grupach wiekowych – 18–24 lata i 25-34 lata 
(37% i 36%), wśród respondentów z wykształceniem średnim i wyższym (30% i 32%) 
oraz oceniających swoje warunki materialne jako dobre (32%). Najbardziej skłonni do 
zamieszkania w innej miejscowości są uczniowie i studenci – aż 45% z nich wybrałoby 
inną miejscowość nawet poza granicami kraju. Szczególny związek emocjonalny z danym 
miejscem dla każdego oznacza prawdopodobnie coś innego. Respondenci, którzy 
przyznali, że jest takie miejsce, z którym łączy ich szczególna więź emocjonalna, zostali 
poproszeni o doprecyzowanie, co to za miejsce oraz dlaczego czują się z nim związani. 
Nieco ponad dwie trzecie z nich (69%) przyznało, że znajduje się ono w Polsce, jedna 
czwarta (24%) – że za granicą, a pozostali (7%) nie potrafili jednoznacznie określić, czy to 
miejsce jest w kraju czy poza jego granicami. Nie wszyscy ankietowani podali 
uzasadnienie silnej więzi emocjonalnej z danym miejscem. Wśród tych, którzy ujawnili 
źródło tej więzi, ponad jedna trzecia (36%) wymieniła miejsce swego urodzenia i 
dzieciństwa lub miejscowość pochodzenia rodziny jako miejsce o szczególnym znaczeniu 
emocjonalnym. Dla 18% respondentów uzasadniających swój związek z jakimś miejscem 
ważne okazały się miejscowości, które odwiedzali jako turyści, określane jako piękne, 
dobre do wypoczynku, które po prostu im się podobają. W przypadku kolejnych 17% osób 
o szczególnym związku emocjonalnym z konkretnym miejscem zadecydował fakt, iż 
mieszka lub mieszkała tam ich rodzina bądź znajomi. Mniej badanych podało obecne 
miejsce zamieszkania jako to, z którym łączy ich silna więź emocjonalna (12%), a jeszcze 



mniej wymieniło miejscowość, w której kiedyś mieszkało, pracowało lub studiowało 
(9%). 

Poczucie patriotyzmu a świadomość tożsamości lokalnej. 

Nie da się jednak oderwać poczucia patriotyzmu lokalnego od tożsamości z 
miejscem urodzenia, społecznością w której się funkcjonowało oraz wartościami jakie 
zostały nam przekazane przez to otoczenie. „Wobec powyższych rozważań rzeczywiście 
można przyjąć, że tożsamość jest jak matrioszka. Musi się kształtować i przybierać taką 
postać wobec wielości ofert makroświata, wzrostu potrzeb indywidualnych i świadomości 
własnej podmiotowości. Na co dzień pojawia się wiele ofert nie do odrzucenia i musimy 
dokonywać trudnych wyborów, kierując się z jednej strony subiektywnymi odczuciami i 
potrzebami, z drugiej zaś pozostając w zgodzie z oczekiwaniami grupy, do której 
przynależymy lub chcemy być z nią identyfikowani. Może więc powstawać stabilny układ 
autodefinicji i identyfikacji jednostki potwierdzany przez grupę własną i środowisko 
zamieszkania, kreujący więzi i poczucie wartości w środowisku lub niestabilny, zmienny, 
z brakiem wsparcia środowiska, które zagubiło kierunek i trwałe cechy struktury 
tożsamości etnicznej czy narodowej.” (J. Nikitorowicz, Patriotyzm i nacjonalizm. Ku 
jakiej tożsamości kulturowej?) 

Myśląc o tożsamości mieszkańców Pomorza trudno mówić o wielowiekowej 
tradycji. „Na Pomorzu, w wyniku procesów migracji (dobrowolnych i przymusowych), 
procesów modernizacji (z okresu PRL i lat transformacji po 1989 r.), wreszcie w wyniku 
oddziaływania zjawisk o szerszej skali (rozwój kultury masowej, globalizacja, 
indywidualizacja etc.), wytworzyła się wyjątkowa mieszanka: zakorzenienia i mobilności, 
innowacyjności i konserwatyzmu, przywiązania do religii i otwartości na nowe idee, 
samozaradności i przedsiębiorczości z poczuciem solidaryzmu, indywidualizmu i 
wspólnotowości. Tożsamości: lokalne, regionalne, etniczne (kaszubskie czy innych 
mniejszości), narodowe, europejskie, kresowe i inne współtworzą miejscową mieszankę 
identyfikacji. Dzięki temu możemy mówić o unikatowej, specyficznej, wyjątkowej 
hybrydzie kulturowej, obejmującej także świat wartości. Hybrydzie, w której mieszczą się 
właśnie różnorodne tradycje, odmienne postawy, orientacje aksjologiczne czy motywacje i 
aspiracje. Takie zróżnicowanie bywa ciekawe poznawczo, ale też problematyczne w 
praktyce życia społecznego. Może ono, bowiem determinować bardzo różne scenariusze, 
odnoszące się zarówno do sfery wartości obywatelskich, jak i kulturowych. Warto się 
zastanowić, jakie scenariusze byłyby możliwe w odniesieniu do Pomorza, uwzględniając 
różne warianty rozwoju sfery wartości i postaw.” (C. Obracht-Prondzyński, prof. UG; 
Świat wartości, postaw, norm - fundament rozwoju; PPG 2012 s.71-72) 

Dobrym przykładem zmian w świadomości tożsamościowej jest społeczność 
kaszubska. Pytanie o to „kim są Kaszubi?” oznacza w istocie pytanie o to, kim się czują, 
za kogo są uważani, jaka jest ich autoidentyfikacja i tożsamość. Wydawać by się mogło, 
że nie powinno być prostszych pytań, ale skomplikowane losy społeczności kaszubskiej, 
życie przez setki lat na kulturowym pograniczu, między większymi i silniejszymi 
etnosami (Niemcami i Polakami) spowodowało, że sami Kaszubi mieli istotne problemy z 
określeniem własnej tożsamości. Była ona historycznie zmienna, a na jej ukształtowanie 
współczesne wpłynęły przede wszystkim dramatyczne wydarzenia XX wieku: dwie wojny 



światowe, podział społeczności kaszubskiej między trzy organizmy państwowe w okresie 
międzywojennym, okres komunizmu i niechętna polityka władz komunistycznych wobec 
Kaszubów oraz przemiany społeczne i kulturowe okresu transformacji po 1989 roku. 
Badania prowadzone intensywnie od lat 70. XX wieku przez socjologów i etnologów  
(B. Synak 1998; E.D. Latoszek 1995; C. Obracht-Prondzyński 2004; M. Kucharska 1985; 
M. Mazurek 2008; H. Galus 1990), wspieranych przez historyków i językoznawców, 
pozwoliły nie tylko określić specyfikę kaszubskiej tożsamości, ale także ująć dynamikę jej 
zmiany. Na podstawie tych badań można stwierdzić, że podstawą tożsamości Kaszubów 
jest ich własna kultura, a na etos kaszubski składają się takie wartości, jak: język, religia 
(przywiązanie do Kościoła katolickiego), rodzina, pochodzenie (genealogia), terytorium w 
poczwórnym znaczeniu: przestrzeni, czyli miejsca zamieszkania, terytorium historycznie 
posiadanego przez Kaszubów, ziemi rodzinnej (najczęściej gospodarstwa wiejskiego) oraz 
krajobrazu. Z wartościami tymi skorelowane są cechy autostereotypu Kaszubów, których 
w ich własnych oczach charakteryzuje: pobożność, pracowitość, przywiązanie do ziemi, 
wytrwałość (aż do upartości), patriotyzm itd. (C. Obracht-Prondzyński 2002;  
J. Borzyszkowski 1999). To jednak, które z tych wartości są najważniejsze, konstytutywne, 
które też zyskują na znaczeniu, a które tracą jest już przedmiotem nie tylko dyskusji 
naukowych (Mazurek 2010), ale i sporów w obrębie społeczności kaszubskiej. Przede 
wszystkim dotyczą one roli i znaczenia języka, jako wartości centralnej (G. Labuda 1995). 

Krzewienie patriotyzmu lokalnego - rola domu rodzinnego czy szkoły? 

Z opisanych wyżej badań dotyczących poczucia tożsamości i patriotyzmu 
lokalnego Kaszubów wynika że niebagatelną rolę w kształtowaniu poczucia patriotyzmu 
lokalnego ma rodzina i społeczność lokalna. Otóż, aby móc kulturę małej ojczyzny w 
sobie rozwijać, trzeba ją przede wszystkim znać. Wynika stąd ścisły obowiązek nie 
szczędzenia zachodów celem poznania, i to jak najlepszego poznania, wszystkich 
wartościowych składników małej ojczyzny i ojczyzny jako całości. Wypada więc starać 
się poznać swój region już nawet pod względem geograficznym i krajobrazowym - tym 
bardziej jego dzieje i wielkie twory jego ducha, zawarte głównie w pismach myślicieli, 
uczonych i artystów. To wszystko jednak razem nie wystarczy jeszcze do takiego 
poznania małej ojczyzny, jakie jest wymagane przez etykę: potrzebne jest poza tym 
bezpośrednie poznanie -przez życie - żywego obyczaju, myśli i religii ojczystej. 
Nawiasem mówiąc, obowiązek umożliwienia jak najgłębszej znajomości małej ojczyzny 
przez wszystkich ciąży na ludziach kierujących polityką regionu, miasta. Istnieje także 
czysto indywidualny obowiązek wiedzy dla siebie samego u każdego z nas, za którego 
spełnienie jesteśmy wszyscy odpowiedzialni.  

Czy szkoła może uczyć patriotyzmu, czy patriotyzmu można się nauczyć? Mówiąc 
o wychowaniu, wkraczamy w samo sedno kultury człowieka, który dojrzewa do 
społeczeństwa powoli, przy pomocy człowieka drugiego - co starożytni Grecy nazywali 
PAJDEIA. Jesteśmy bowiem bytem dynamicznym i społecznym zarazem. Co to znaczy? 
Rodzimy się po to, by w osobowym rozwoju, a więc rozumnym i wolnym stać się 
człowiekiem dojrzałym, w swym działaniu przewidywalnym. Wszystko to dokonuje się 
nie nagle, lecz w powolnym procesie samowychowania i wychowania. Tak więc 
pierwszy, zasadniczy dla dalszego życia okres, dokonuje się w łonie matki. Drugą postacią 
ludzkiego życia jest jego ziemskie „łono” społeczności rodzinnej, rodowej, gminnej, 



narodowej, państwowej, kościelnej, ogólnoludzkiej. Jesteśmy bytem społecznym, gdyż do 
naszego powstania są potrzebni ludzie - ojciec i matka - cały rozwój naszego 
człowieczeństwa dokonuje się przy pomocy człowieka drugiego. Owe relacje społeczne są 
konieczne dla zaistnienia i dla prawidłowego działania człowieka. Poprzez relacje 
pochodzenia jesteśmy synem lub córką „tych oto” rodziców (i to wpisujemy do osobistego 
dowodu), bez których nie zaistnielibyśmy; mamy relacje rodzinne, mamy szersze relacje 
kulturowe, które zyskujemy w momencie interioryzacji (przyswajania) dzieł kultury. 
Właśnie „rodzinna ziemia”, wspólne z rodzicami pochodzenie, wspólny język, wspólna 
historia rodzinna i rodowa, sztuka w najrozmaitszej postaci, a nade wszystko RELIGIA 
tworzą w człowieku poczucie NARODU. Tak więc człowiek, rodząc się, nabywa i utrwala 
w sobie nabyte relacje rodzinne i narodowe, poprzez które staje się człowiekiem - osobą 
dojrzałą. A relacje te tworzące naród i ojczyznę jako podstawę patriotycznej kultury 
sprowadzają się (w normalnym biegu rzeczy) do ziemi rodzinnej, która żywiła nas i 
naszych przodków, której w przeszłości jako naród, broniliśmy przed wrogami, 
usiłującymi odebrać nam wolność, a przez to niezależność naszych decyzji, i zniewolić; a 
symbolami ojczystej ziemi są rzeki, góry, miasta, wsie, cmentarze, pomniki wielkie i 
małe. Naród i Ojczyznę stanowi nasza mowa rodzinna, język, w którym uświadamiamy 
sobie samych i otaczający świat; w tej mowie kształtujemy naszą psychikę, nasz sposób 
odbierania wrażeń, nasz sposób wypowiadania się wobec drugich, wobec samego siebie, 
wobec Boga. Pragnienia, wzloty i upadki przeżywamy w rodzinnym języku. Można i 
trzeba znać inne języki jako środki komunikowania się z drugimi, ale język ojczysty jest 
tym, w którym prowadzimy nasze życie wewnętrzne, w którym darujemy się Bogu i 
osobom kochanym, zwłaszcza w najważniejszym momencie życia - w śmierci. Już jako 
dziecko przyswajamy sobie i dziedziczymy w rodzinnym języku i religię, i najgłębsze 
przekonania. W normalnym dojrzewaniu dziecięco-młodzieńczym, organizując sobie 
własną psychikę, znajdujemy w religii najgłębsze podstawy dla naszych decyzji, które 
jako akt osobowy, a więc rozumny i odpowiedzialnie wolny, dokonują się w nas wobec 
osoby drugiej, a nade wszystko wobec Boga jako Osoby zawsze obecnej w człowieku i 
uświadamianej w aktach religijnych. Stąd przyjęcie przez dziecko, lub człowieka 
dojrzałego, posagu religii czyni ludzką osobę pełnym człowiekiem, świadomym swej 
bytowej przygodności i osadzającym tę przygodność w samym Bogu jako źródle życia, 
jako celu tego życia, jako wzorze i prawdzie przemawiającej przez stworzony świat i 
objawienie religijne. To staje się koniecznym motywem dla podejmowania różnorodnych 
decyzji rozumnych i odpowiedzialnie wolnych. To ostatecznie stanowi najgłębszy sens 
wychowania i samowychowania człowieka, dokonującego się w kulturowej niszy 
własnego Narodu. Patriotyzm lokalny w ludzkim wychowaniu obejmuje wszystkie ważne 
i doniosłe wątki kultury: rozumne poznanie, wolne działanie moralne, twórcze prace i ich 
przeżywanie. Nie wyklucza to religii, która wszystkie te dziedziny przenika, ale dostarcza 
człowiekowi w jego religijnym przeżywaniu, jakby w „ogniskowej” wszystkich dóbr 
kulturowych zawartych w teraźniejszości i historii. W kulturowym wychowaniu i 
samowychowaniu chodzi o to, by przez utożsamienie się psychiczne z doniosłymi 
kulturowymi faktami własnego narodu, będącego wiekowym przewodnikiem 
odpowiedniego stylu życia i postępowania, dojrzewać do osobowych decyzji racjonalnych 
i odpowiedzialnie wolnych we wszystkich tych dziedzinach, w których uczestniczymy 
poprzez nasze ludzkie osobowe działanie. Zatem, by stać się człowiekiem dojrzałym, 



trzeba maksymalnie wchłonąć w siebie zasadnicze momenty kultury - samo poznanie i 
jego rezultaty. Dokonuje się to w normalnym biegu życia, w szkole i jej różnych 
szczeblach, oraz podczas osobistej pracy intelektualnej. Szczególnie zaś doniosłym w 
wychowaniu patriotycznym jest zapoznanie się z twórczością kulturalną narodu -poezją, 
literaturą, muzyką, architekturą, malarstwem, gdyż te dziedziny świadczą o wielkości 
narodowego ducha trwającego przez pokolenia. Twórczość artystyczna jest bowiem jakby 
„wypowiedzeniem się” człowieka w swych dziełach, których poznanie jest „wziernikiem” 
w głębię ludzkiej psychiki i „duszą narodu"; zarazem służy modelowaniu własnej psychiki 
na wzór tego, co piękne i wzniosłe. Nieprzyjaciele polskiego ducha narodowego uczynili 
już wiele, aby oderwać młode pokolenie od poznania oryginalnego wielkich dzieł, 
wyrzucono je z lektur szkolnych i zastąpiono przeróbkami filmowymi wątpliwej jakości, 
gdzie manipuluje się dowolnie, zazwyczaj antynarodowo, wielką treścią artystyczną. 
Podobnie ma się rzecz z moralnością, którą się wypacza przez telewizję, filmy pełne 
agresji, kłamstwa i ohydy obyczajowej. (M.A. Krąpiec; O patriotycznym wychowaniu; 
Wychowawca 2008) 

Wychowanie patriotyczne jest więc zadaniem, które stoi przed każdym 
świadomym obywatelem. Patriotyzmu lokalnego nie można bowiem uchwalić czy 
narzucić siłą, można jedynie do niego stopniowo dojrzewać, dorastać, wychowywać. To 
dom rodzinny uczy miłości do miejsca urodzenia, przekazuje zwyczaje, obyczaje, 
tradycję, wprowadza w dziedzictwo historyczne, w świat narodowej kultury. Rodzina 
winna dawać zakorzenienie w tym, co bliskie, co polskie, ukazywać bohaterów, 
niekwestionowane autorytety, ideały, wprowadzać w system wartości. Szkoła ma 
wyposażać ucznia w rzetelną wiedzę historyczną, wprowadzać w kulturę narodową, uczyć 
– jak żyć w wolnym społeczeństwie. Na przestrzeni dziejów naszego narodu patriotyzm 
przybierał różną postać. Obecnie potrzebujemy nowej formuły patriotyzmu – patriotyzmu 
społeczeństwa wolnego, obywatelskiego i solidarnego, patriotyzmu czerpiącego z 
przeszłości, ale z jasną wizją naszej przyszłości. Natomiast wychowanie w duchu 
patriotyzmu lokalnego, dumy narodowej i szacunku, uznania dla innych nacji to rozległe i 
wielowątkowe zadanie każdej szkoły i jej kadry. Trzeba też pamiętać, i szczególnie to 
podkreślić, że wszelka koturnowość, rocznicowość, sztuczność w podejmowaniu tej 
problematyki jest przez młodzież natychmiast wychwytywana i obśmiewana. Czy 
zaniechać akademii i apeli? Chyba nie, ale potrzebne będą ich nowe formy i treści. Nie 
ma, łatwego zadania nauczyciel, który musi zasiewać, wzbudzać, krzewić, rozwijać i 
umacniać patriotyzm lokalny. Powinien też zwalczać to, co bardzo delikatnie można 
nazwać postawami nie patriotycznymi. I to niezależnie czy jest to wychowawca w 
przedszkolu, czy wykładowca akademicki, czy nauczyciel „wewnątrz” tego ciągu 
edukacyjnego. Nie wystarczy uznać wychowanie patriotyczne za domenę polonistów, 
historyków i „wosistów”. Każdy nauczyciel jest wychowawcą i przed każdym powinno to 
zadanie stawać. I może jednak może mu podołać, w otoczeniu sprzyjającym, a 
przynajmniej nieszkodzącym nadmiernie, wspierany własną wiedzą merytoryczną i tą z 
dziedziny psychologii i pedagogiki, a zwłaszcza spełniając warunek konieczny: sam musi 
być prawdziwym (bez cudzysłowu) patriotą. 

Obok nabycia wiedzy, niezmiernie ważnym czynnikiem w rozwoju patriotyzmu jest 
wychowanie wyobraźni. Celem pracy w tej dziedzinie jest dostarczenie naszej pamięci 



wielu żywych i silnych wyobrażeń rzeczy, zjawisk itp. kojarzących się z uczuciem 
patriotycznym. Jest mianowicie rzeczą znaną, że uczucie idzie zawsze za wyobraźnią i im 
lepiej wyposażona wyobraźnia, tym z reguły silniejsze będzie uczucie. Znakomitym 
środkiem do wyposażenia wyobraźni w potrzebne obrazy jest literatura piękna, działająca 
na nią bezpośrednio. Człowiek świadomy praw patriotyzmu i mechaniki działania 
psychiki ludzkiej, winien nie tylko domagać się, by tego rodzaju literatura była jak 
najszerzej dostępna szerokim masom ojczystym, ale także dbać, aby i sam z niej stale 
korzystał. Literatura piękna nie jest zresztą jedynym środkiem jakim rozporządzamy w tej 
mierze. Samo poznanie krajobrazu, zabytków sztuki, udział w uroczystościach religijnych, 
regionalnych itd. wzbogaca naszą wyobraźnię i przyczynia się do osiągnięcia celu. Normą 
negatywną związaną z tą sprawą jest zakaz zapełniania pamięci obrazami, które kojarzą 
się z uczuciami przeciwnymi miłości ojczyzny. Zasada indeksu stosuje się do nich 
oczywiście w wyższej jeszcze mierze, niż gdy chodzi o elementy rozumowe. Uczucia idą, 
jak powiedzieliśmy, za wyobraźnią - ale samo-szkolenie wyobraźni nie jest jedynym 
środkiem do ich rozwoju. Można je ćwiczyć poza tym wprost, przez wywoływanie 
potrzebnych uczuć w określonych odstępach czasu, a niepozwalanie na powstawanie 
przeciwnych. W dziedzinie patriotyzmu środek ten stosowany jest powszechnie w tzw. 
uroczystościach narodowych, w pieśni i za pomocą symboli. Wynika stad wniosek, że 
uroczystości takie, aby były celowe, powinny być bardzo dobrze przygotowane, 
stosunkowo rzadkie i krótkie, prowadzone celowo w ten sposób, by doprowadzić uczucie 
patriotyczne do możliwie najwyższego diapazonu. Na takie uroczystości wypada 
przychodzić w nastawieniu poważnym, przygotowanym do wzięcia uczuciowego udziału 
w ich przebiegu - w szczególności pożądane jest śpiewanie pieśni patriotycznych i 
świadomie jak najpoprawniejsza postawa wobec symboli ojczystych (sztandaru 
narodowego itp.). Z całym naciskiem trzeba raz jeszcze powtórzyć,- że żadna tzw. 
„inteligencja” nie zwalnia z tego obowiązku wobec samego siebie, bo uczucie każdy 
człowiek ma i każdy wychowywać powinien. (O.I.J.M. Bocheński Szkic „O 
patriotyzmie”). 

W świetle niniejszego opracowania istotne wydają się następujące pytania: 
Jaki jest udział szkoły, rodziny, partii politycznych i mediów w kształtowaniu patriotyzmu 
lokalnego młodzieży? 
Ile patriotyzmu lokalnego a ile partykularyzmu regionalnego? 
Czy patriotyzm lokalny może przyjąć postawę roszczeniową ludności lokalnej wobec władz 
krajowych? 
Czy politycy samorządowi manipulują wyborcami używając haseł patriotyzmu lokalnego? 
Czy niski udział w wyborach komunalnych jest wyrazem zaniku patriotyzmu lokalnego? 
Czy niewielka liczba rdzennych mieszkańców pomorza ma wpływ na postawy patriotyczne? 
Czy patriotyzm lokalny pomorza jest taki sam na wsi i w mieście? 
Czy zmiana cywilizacyjna i większe możliwości kontaktu z nawet odległymi miejscowościami 
ma wpływ na kształtowanie się postaw odmiennych do dawnego patriotyzmu lokalnego? 
Czy patriotyzm lokalny jest jeszcze dziś w kanonie wartości młodzieży i na którym miejscu? 
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