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„patriotyzm”

• wywodzi się z greckiej nazwy „πατριά” – „patria” oznaczającej rodzinę, grupę, plemię 
lub naród wywodzący się od wspólnych przodków, ojców tzw. ojczyznę;

• terminy greckie zostały przejęte przez Rzymian i przeniknęły do łaciny w formie „pater” i 
„patrio” rozpowszechniając się także w innych językach europejskich;

• łaciński termin patria znany był w Polsce już w końcu redniowiecza dzięki pierwszym 
polskim słownikom łacińsko-polskim. 

• 1532r. - słownik łacińsko-polski Bartłomieja z Bydgoszczy - "Patria est natale solum -
myesscze vrodzenya oyczyzna".



patriotyzm - definicje

w znaczeniu ogólnym wszelkie umiłowanie ojczyzny jako miejsca swojego pochodzenia i/lub 
zamieszkania;

ojczyzną może być każda okolica lub region, do którego jednostka jest szczególnie przywiązana, ale 
ojczyzną może być również cały kraj zamieszkany przez naród, z którym jednostka się identyfikuje

(Encyklopedia PWN)

postawa osoby, która kocha swoją ojczyznę, czuje się jej częścią, działa dla jej dobra i gotowa jest 
wiele dla niej poświęcić; oznacza postawę prospołeczną przejawiającą się w pozytywnym działaniu na 
rzecz rozwoju swojej lokalnej społeczności w różnego rodzaju przedsięwzięciach o charakterze 
kulturalnym, politycznym, gospodarczym i społecznym, a także uczestnictwo w wyborach, świadomą 
postawę obywatelską, ochronę własnego dziedzictwa kulturowego

(Wielki słownik języka polskiego) 



podstawowe komponenty patriotyzmu

Podmiotowy komponent- odnosi się do postaw jednostki względem ojczyzny – jego 

podstawą jest przede wszystkim kierowanie się sferą emocjonalną. 

Normatywny komponent - określa zestaw norm wytyczających obowiązki 

społeczności względem własnego kraju, jego tradycji i mieszkańców. Podstawą jest 

tu poczucie obowiązku i odpowiedzialności za przyszłość, dobrobyt wspólnoty, 

której jest się częścią. 



KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Art. 82. Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska 
o dobro wspólne.

Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 85. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.  Zakres obowiązku służby 
wojskowej określa ustawa.

Art. 86. Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za 
spowodowane przez siebie jego pogorszenie. 



Cechy patrioty - w ocenie uczniów II klasy licealnej

• umiłowanie własnej ojczyzny i narodu, 

• szacunek dla swoich przodków,

• pielęgnowanie tradycji, kultury czy języka, 

• obchodzenie świąt i rocznic,

• kultywowanie pamięci o bohaterach narodowych, historii i sławnych osobistościach,

• przestrzeganie ustanowionego prawa, 

• dbanie o środowisko naturalne, 

• płacenie podatków czy świadome uczestnictwo w wyborach parlamentarnych, 

• godne reprezentowanie interesów kraju,
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Zachowanie na co dzień:



„Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy, ale miłość 
wszystkiego zawarła w sobie ojczyzna” - Cyceron 

„Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że 
nasza” - łacińska maksyma

„Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby 
kochać jakąś idealną ojczyznę, ale żeby kochać, badać, 

pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są 
ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie jej bogactwa” 

– Bolesław Prus



A czym dla ciebie jest patriotyzm?


