
Kilka słów na temat patriotyzmu... 

Patriotyzm to postawa godna szacunku - umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za 

nią ofiar, Patriotyzm, to pełna gotowość do jej obrony, w każdej chwili. To również umiłowanie i 

pielęgnowanie narodowych tradycji, kultury i języka.  Patriotyzm oparty jest również na poczuciu więzi oraz 

solidarności z własnym narodem. 

Maksymilian Latosiński kl.IV 

Patriotyzm jest dla mnie umiłowaniem i przywiązaniem do kraju, w którym mieszkam. Jest to także 

szacunek do symboli narodowych, obyczajów i kultury. Dumę z bycia Polką odczuwam, kiedy polska 

drużyna wygrywa jakieś zawody i wszyscy ich chwalą. 

Nikola Szulc kl. IV 

Patriotyzm to znaczy, że szanuję Polskę i jej flagę, godło i hymn. 

Patrycja Dudzińska kl. IV 

Patriotyzm - to miłość do ojczyzny, do kraju w którym się urodziłam. Jest to postawa człowieka oparta na 

przywiązanu do ojczyzny. Moim zdaniem patriotyzm we wspołczesnym świecie jest odrzucany na ostatni 

plan.  Jako Polka jestem dumna z praw jakie obowiązują w Polsce. Mamy prawo wolności słowa. Możemy 

wspólnie decydować o dobru  naszego kraju – Polski. Jestem dumna także z  ludzi walczących za nasz kraj. 

Dlatego jestem dumna, że jestem Polką. 

Zuzanna Zambrzycka kl. IV 

Dla mnie patriotyzm to odanie czci tym, którzy walczyli za wolną ojczyznę. Gdy wywieszamy flagi. 

Poczucie dumy wywołują u mnie wydarzenia sportowe, gdy polscy sportowcy zdobywają złote medale. 

Jan Hadała kl. IV 

Patriotyzm oznacza dla mnie szacunek dla kraju i kultury oraz dla ludzi mieszkających w Polsce.  Uczucie 

dumy z tego, że jestem Polką wywołuje to, że nasi przodkowie walczyli o nasz kraj, po to byśmy mogli żyć 

w wolnej Polsce. 

Emilia Socha kl. IV 

Patriotyzm to postawa pełna szacunku i oddania wobec własnej ojczyzny oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. 

Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do 

poświęcania własnego zdrowia lub życia oraz pracy dla jej dobra. Jest to także umiłowanie i trwanie w 

narodowej tradycji, kulturze i języku. 

Ania Kwilińska kl.IV 

Dla mnie patriotyzm to całkowite oddanie się ojczyźnie. Patrioci w każdej chwili są gotowi oddać za nią 

życie. Przyznają się do niej, nie wstydzą się jej. Patriotyzm jest piekną wartością. Poczucie dumy, że jestem 

Polką, wywołują u mnie obchody Polskich Świąt Narodowych, których nie ma w innych krajach. 

Karolina Drożewska kl.IV 

Kiedy obcokrajowcy odwiedzją nasz kraj, są zachwyceni naszym krajobrazem, kulturą i gościnnością. 

Jestem dumny, że jestem Polakiem: 

- gdy nasi sportowcy  zdobywają podziw i słyszę nasz hymn, 



- gdy słyszę, że nasi kibice są najlepsi na świecie, 

- bo z mojej ojczyzny pochodzi Fryderyk Chopin, Jan Paweł II, Maria Skłodowska - Curie, 

- ponieważ mamy najlepszych kardiologów na świecie i wybitnych inżynierów, 

- bo polscy pracownicy są  cenieni za granicą. 

Jestem dumny, że jestem Polakiem najbardziej gdy uczę się historii. Dowiaduję się jak wiele dokonali moi 

przodkowie.ile poświęcili walcząc z wrogiem podczas II wojny światowej. Jak ratowali Żydów z getta. I 

walczyli na wszystkich frontach. To, że Framciszek Kornicki – polski pilot walczący  o Anglię, został 

uznany za bohatera bitwy i wygrał plebiscyt w Wielkiej Brytani. Jestem dumny z ,,Solidarności” i Lecha 

Wałęsy, z tego, że Polska obaliła komunizm. Jestem dumny, że jestem Polakiem  i z mojej mowy. Wszyscyy 

uczą się obcych jęyków, ale język polski jest najtrudniejszy na świecie. Tych powodów jest wiele, a ja 

zawsze będę kochał swój kraj i będę dumny, że jestem Polakiem. 

Mateusz Śliwkowicz  kl. V 

Patriotyzm to poszanowanie naszej kultury i naszego kraju. To również okazywanie szacunku polskim 

obywatelom i władzom.  Jestem dumna, że jestem Polką i nie wstydzę się kraju z którego pochodzę. 

Małorzata Szoka kl.VI 

Patriotyzm to dla mnie walka o ojczyznę. Trzeba szanować swój kraj. Trzeba też być dumnym z ojczyzny. 

Jestem dumny z mojego kraju, kiedy rozmawiam o sukcesach Polaków, o historii Polski i jej zwycięstwach. 

Kiedy wygrywamy mecz piłki nożnej. 

Jacek Kozłowski kl.VI 

Patriotyzm oznacza dla mnie wierność wobec ojczyzny. Miłość do kraju, w którym się urodziłam. I 

gotowość zrobienia wszystkiego dla ojczyzny. Jestem dumna z tego, że jestem Polką, gdy mówią o moim 

kraju z powagą. Kiedy poznaję dzieje Polaków. Ich zwycięstwa, a także upadki. 

Amelka Wiśniewska kl.VI 

Uważam, że patriotyzm to miłość do ojczystego kraju. Jestem dumną Polką, ponieważ wielu zagranicznych 

naukowców, aktorów itd. posiada polskie korzenie. Warto pamiętać o historii. Polska przeszła trzy rozbiory, 

ale nadal istnieje, ma swój język, kulturę. Po prostu jest. 

Kinga Kaczmarczyk kl.VI 

Patriotyzm oznacza dla mnie miłość do ojczyzny, do kraju w którym się urodziłam. Jestem dumna, że 

mieszkam w wolnym kraju. 

Nikola Apalewicz kl.VI 

Patriotyzm to miłość do kraju. Kocham swoją ojczyznę za jej honor. 

Wiktoria Apalewicz kl.VI 

Patriotyzm, to według mnie poczucie dumy ze swojego narodu. Jestem dumny, że pochodzę z pięknego 

kraju. Zawsze gdy śpiewam  hymn, czuję się Polakiem. 

Wiktor Sławiński kl.VI 

Patriotyzm to szacunek dla drugiej osoby i miłość do kraju. I gotowość poświęcenia się dla Polski. Czuję 



dumę, kiedy mówimy o polskich poetach, o Mikołaju Koperniku o Marii Skłodowskiej – Curie. Kiedy 

wspominamy czasy wojny, że zawsze walczyliśmy o Polskę i nigdy nie zostawiliśmy jej w potrzebie. 

Aleksander Poddenek kl.VI 

Patriotyzm oznacza dla mnie to, że mam w sercu swój kraj i nawet mogę oddać życie dla narodu. Czuję  

dumę, kiedy widzę jak rozwija się polska piłka nożna. 

Mateusz Szablak kl.VI 

Patriotyzm oznacza dla mnie wiarę w kraj. Czuję dumę jak kibicujemy polskim sportowcom. Nie wstydzimy 

się tego, że jesteśmy Polakami. Jestem dumny z bycia Polakiem, kiedy Polacy wygrywają zawody sportowe. 

Gabriel Dajnowski kl.VI 

Jeśli kochamy swoją ojczyznę i zrobilibyśmy  dla niej wszystko – jesteśmy  patriotami. Patriotyzm to także 

poczucie dumy, kiedy nasza reprezentacja osiąga sukcesy w sporcie.  Jeśli naszej kochanej Polsce 

zagrażałoby niebezpieczeństwo i bylibyśmy gotowi na śmierć za ojczyznę, to też jest patriotyzm.  Patriotyzm 

to po prostu miłość do ojczyzny. Ktoś mógłby zapytać, za co tak bardzo kochamy swój kraj? Kochamy  

swoją ojczyznę, ponieważ  nasi przodkowie przelewali za nią swoją krew. Nie możemy pozwolić, żeby ich 

ofiara poszła na marne. 

Maciek Aduła, Bartek Halwa, Kuba Wąsewicz, Adam Kowalski  kl.VII 

Patriotyzm jest dla mnie miłością do ojczyzny. Czuję dumę, kiedy śpiewamy polski hymn, kiedy myślę o 

tym, jak moi rodacy  oddawali własne życie za Polskę. Nasza ojczyzna ma piękną historię. 

Dominika Kijko  kl.VII 


