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Kim jest patriota? Jaki powinien być patriota
XXI wieku?
Patriota to ten, kto kocha swoją ojczyznę, tę dużą i małą. Kultywuje tradycje. Uczciwie
działa na rzecz regionu, w którym mieszka i na rzecz innych ludzi. Dzisiejszy patriotyzm
tym różni się od tego sprzed 100 lat, że nie powinien być nacjonalistyczny. Żyj i daj żyć
innym. Ty robisz swoje, ale uszanuj także drugiego człowieka, jego przekonania, styl
życia. Jeśli przyjeżdżamy do innego kraju, powinniśmy uszanować jego tradycję,
kulturę i prawa. Jest to ważne szczególnie w dzisiejszych czasach. Patriotyzm to także
poszanowanie otaczającego nas środowiska, przyrody. Cokolwiek czynimy powinniśmy
czynić to mądrze. Patriotyzm to miłość do własnej ojczyzny, ale także poszanowanie
także innych narodów

Sondaż klasy
• Czy uważasz się za patriotę?
Głosy: 93% - tak 7% - nie wiem
• Czy filmy przedstawiające Polaków z czasów wojny/w drodze do
niepodległości uważasz za takie, które oddziaływały na kształtowanie
twojej postawy patriotycznej?
Głosy: 93% - tak 7% - nie wiem
• Czy znasz znaczenie słowa patriotyzm?
Głosy: 100% - tak

• Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek kształtować patriotyzm poprzez
reprezentowanie kraju w olimpiadach naukowych/sportowych na arenie
międzynarodowej?
Głosy: 19% - tak 75% - nie 6% - nie wiem
• Czy wiążesz swoją przyszłość z życiem w Polsce?
Głosy: 36% - tak 8% - nie 56% - nie wiem
• Czy brałeś kiedyś udział w marszach niepodległościowych?
Głosy: 6% - tak 94% - nie

• Czy znasz utwory takie jak „Rota”, „Boże coś Polskę”, „My pierwsza
brygada”, „Mazurek Dąbrowskiego”?
Głosy: 100% - tak
• Czy w wypadku zagrożenia ojczyzny stanąłbyś w jej obronie?
Głosy: 44% - tak 56% - nie wiem
• Czy kiedykolwiek odwiedziłeś jakieś miejsce związane z polskim
dziedzictwem narodowym tj. muzea, galerie sztuki?
Głosy: 100% - tak

• Czy twój patriotyzm wynika z wartości przekazanych Ci przez
rodziców?
Głosy: 69% - tak 12% - nie 19% - nie wiem

• Czy twój patriotyzm wynika z wartości przekazanych Ci przez
pedagogów w szkole?
Głosy: 56% - tak 25% - nie 19% - nie wiem
• Czy jesteś za spolszczeniem zagranicznych imion i nadawaniem ich
dzieciom?
Głosy: 13% - tak 50% - nie 37% - nie wiem

