
Patriotyzm a woda 

Dla edukacji patriotycznej w szkołach i placówkach zapaliło się zielone światło. Już 

przyświeca intensywnie, a będzie tak, że tylko oczy mrużyć. Może być rekonstrukcyjnie, 

wieczornicowo, akademijnie, elegijnie, ojczyźnianie, nabożeństwowo – słowem, podniośle. Idea ze 

wszech miar słuszna, bo formowanie postaw młodych ludzi przez dom rodzinny, społeczność 

lokalną i wreszcie placówki oświatowe to poczucie, odpowiedzialność i zbiorowy obowiązek. 

Gwoli jasności, trzeba zapytać: jakie treści będą wykorzystane, jakie formy zastosowane i co na to 

dzieci/młodzież?  

Z racji doświadczenia zawodowego, wiedzy życiowej albo intuicji każdy z nas pewnie zna 

odpowiedzi na wyżej postawione pytania. W trosce o tak ostatnio podupadłą zgodę narodową, 

warto może działać na rzecz wspólnego przekonania, że fundamenty wychowania patriotycznego 

mogą być wylane z różnych kruszyw, i niekoniecznie podniośle.  By nie prowokować sporów 

politycznych wokół historii i wzorów osobowych, proponuję w tym artykuliku skoncentrować 

uwagę na wszystkim innym, co kanwą EP być może: od natury po kulturę. 

Woda, jako apolityczna choć strategiczna substancja, wydaje się odpowiednią treścią.  

Promowane tu i ówdzie od jakiegoś czasu „pedagogika przygody”, „pedagogika przeżyć”, 

„otwarte przedszkola”, „dzień pustej klasy”, „introdukcja” człowieka w naturalne środowisko 

(żart); zalecane w dydaktyce eksperymenty, doświadczenia i badania mogą być niezłym pretekstem 

do poszerzenia kontekstu edukacyjnego i wychowawczego, patriotycznego w szczególności.  

Zasoby środowiska naturalnego, w tym woda, są 

dobrem wspólnym. Poczucie więzi społecznych 

i międzypokoleniowych można budować na tym, co 

niezbędne nam wszystkim, wobec czego równi 

jesteśmy, a ono samo – to dobro – wyczerpywalne 

jest. Miarą zachowań patriotycznych jest 

umiejętność brania odpowiedzialności za sposób 

wykorzystania środowiska naturalnego (kultury 

oczywiście też)  na gruncie własnego zachowania 

i współżycia z bliźnimi. 

Gdyby zatem wykorzystanie wody (i oczywista 

innych dóbr natury) potraktować kategoriami etycznymi, stałoby się ono roztrząsaniem: wartości 

i norm moralnych, ideałów (wzorów moralnych) i odczuwania sumienia. Powyższe kategorie 

zamknięte w pytaniach problemowych stawianych na lekcjach mogłyby wyglądać np. tak:  

 jak płacę, to czy na pewno wszystko mi wolno?  

 czy na pewno my home is my castle, czyli  wolność Tomku w swoim domku? 

 jakie cele i środki do ich realizacji wolno mi stawiać?  

 czy można prywatyzować zasoby planety, m.in. wodę? 

 co jest przejawem dobra (ideału) w korzystaniu z zasobów natury?  

 jakie predyspozycje są mi niezbędne do oceny własnego postępowania? 

 ile i za co mojej odpowiedzialności? 

 itp. 

 

Podnoszeniem świadomości często posługujemy się redagując m. in. szkolne cele. 

Paradoksalnie, z trudności obserwowania jej przyrostu w postawach młodych ludzi, czynimy cnotę 

i śmiało nadużywamy tej formuły. To nie jest dobre – bo efektowne lecz czcze działanie. Wobec 



tego w procesie edukacyjnym starajmy się częściej zachodzić na grunt etyki i rozważajmy 

z uczniami możliwe wybory, decyzje, zachowania i ich konsekwencje w kontekście istotnych spraw 

społecznych oraz egzystencjalnych problemów ludzkości. Edukacja patriotyczna nie może być 

pustą deklaracją ofiary krwi ani znajomością jedynie słusznych wzorów osobowych czy pieśni 

patriotycznych. Ani darciem się w niebogłosy: „Polskaaaabiałoczerwoni” z browarem w dłoni.  

 

By spełniła swój cel, powinna być twórczym procesem krytycznego myślenia 

i świadomym wyborem. Gdy 1 września 2016 r. na dobre zagości prawdziwy 

patriotyzm w szkołach, warto niejedną, otwartą dyskusję z uczniami na języku 

polskim, matematyce, historii, geografii, chemii poświęcić traktowaniu zwierząt 

i naturalnego środowiska; sztuce korzystania z zasobów natury; granicom 

konsumpcjonizmu, egoistycznemu współżyciu czy otwartości na Innych, bo Inni 

to także my. 

 
Olgierd Neyman 


