
Oświadczenie złożone 

przez senatora Antoniego Szymańskiego 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 listopada 2017 r. 

Wywieszając rok temu flagę narodową z okazji Święta Niepodległości, zadałem sobie pytanie: co chcę 

przez to wyrazić? W tym momencie mój wzrok padł na sąsiada, który robił dokładnie to samo co ja. 

Pozdrowiliśmy się uśmiechem i już wiedziałem, jak sobie odpowiedzieć na pytanie. Ten biało-czerwony 

materiał powiewający za moim oknem oznacza, że ja, mój sąsiad oraz miliony rodaków nad Wisłą i na całym 

świecie przynależymy do tego samego „rodu”. Łączy nas przyznawanie się do tej samej historii, języka, 

kultury, tradycji, rytuałów, symboli i wartości. Ta przynależność i przyznawanie się mają charakter 

dobrowolny. Jestem Polakiem nie tylko dlatego, że nim się urodziłem i zostałem tak wychowany. Jako dorosły 

i świadomy obywatel potwierdzam ten fakt własnym wyborem. 

Mówi się, że patriotyzm to postawa szacunku i umiłowania swojej ojczyzny. Jako forma miłości jest on 

również źródłem satysfakcji i spełnienia. Dzieje się tak, gdyż przeżywanie zakorzenienia w naszej wspólnocie 

narodowej daje poczucie bliskości. Sprawia, że wyraźniej dostrzegamy sens naszej codziennej pracy i 

wyrzeczeń. Mamy świadomość, że jako osoby, rodziny, społeczności lokalne tworzymy elementy większej 

całości, która pozostanie nawet wtedy, gdy nas już tu nie będzie. Sprawia to radość i daje poczucie 

samorealizacji, bo człowiek został tak skonstruowany, że bez wspólnoty żyć nie może. 

Na wiosnę tego roku powstał znakomity dokument Episkopatu Polski na temat patriotyzmu. Proponuje się 

tu patriotyzm relacji przejawiający się w trosce o potrzeby ludzi, których Pan Bóg postawił na naszej drodze. 

Kluczową rolę odgrywają więzi w rodzinie, szkole, zakładzie pracy czy miejscu zamieszkania. Patriotyzm taki 

uwzględnia różnorodność narodowości i wyznania, unika pogardy i wywyższania się jednych nad drugich. 

Jego istotną cechą jest obywatelskość manifestująca się w pracy, uczestnictwie w społeczeństwie 

obywatelskim, trosce o ekologię, opłacaniu podatków itd. Uzupełnieniem tego są tradycyjne przejawy 

patriotyzmu, takie jak szacunek dla symboli narodowych, historii i tradycji. 

Jak stwierdzają polscy biskupi, prawdziwa miłość ojczyzny to nie tyle piękne i uroczyste deklaracje, ile 

praktyczna postawa, solidna troska i praca dla wspólnego dobra.  

Życzę zatem z okazji 11 listopada 2017 r., by miłość do ojczyzny była dla nas odświętna i powszednia 

zarazem. 

Antoni Szymański 

 


