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ABSTRAKT

W 2017 r. Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej zaini-
cjowało pilotażowy program szkolenia wojskowego w szkołach ponadgim-
nazjalnych prowadzących klasy mundurowe profilowane wojskowo. Aby 
uzyskać informacje o  funkcjonowaniu klas mundurowych zakwalifikowa-
nych do programu pilotażowego oraz przeprowadzić jego ewaluację Wojsko-
we Biuro Badań Społecznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej 
przeprowadziło badanie. Zastosowano w  nim metodę ankiety pocztowej. 
Zaprezentowany artykuł przedstawia pogłębioną analizę wyników badań 
nad zagadnieniem patriotyzmu młodzieży klas „wojskowych” w  porówna-
niu do młodzieży ponadgimnazjalnej z badania ogólnopolskiego (Młodzież 
2016, CBOS 2017) oraz badania dorosłych Polaków (Patriotyzm Polaków, 
CBOS 2018). Większość respondentów ze wszystkich badanych grup uważa 
się za patriotów i odczuwa dumę z przynależności narodowej. Dorośli Polacy 
i uczniowie klas mundurowych rozumieją patriotyzm w sposób tradycyjny 
i wojskowy. Za najmniej patriotyczne te dwie grupy uznały noszenie odzieży 
patriotycznej (z emblematami – godło, flaga) i kupowanie przede wszystkim 
polskich produktów. Na podstawie zrealizowanych badań możemy uznać, że 
uczęszczanie do klas wojskowych wpływa pozytywnie na postawy patrio-
tyczne młodzieży, o czym świadczy zarówno poczucie dumy i wstydu z przy-
należności narodowej jak i rozumienie definicji patriotyzmu oraz przejawy 
patriotyzmu występujące wśród uczniów. 

SŁOWA KLUCZOWE 

patriotyzm, duma, wstyd, klasy mundurowe, „klasy wojskowe”, program pi-
lotażowy MON, edukacja proobronna, młodzież.
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CHARAKTERYSTYKA BADAŃ

Wojskowe Biuro Badań Społecznych Wojskowego Centrum Edukacji Obywa-
telskiej przeprowadziło na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej Rze-
czypospolitej Polskiej badanie pt. Edukacja proobronna i plany zawodowe 
uczniów w klasach mundurowych objętych patronatem MON1. Badanie zo-
stało zrealizowane w maju i czerwcu 2018 r., do jego realizacji zastosowa-
no metodę ankiety pocztowej. Zaproszenie do sondażu zostało wysłane do 
wszystkich szkół zakwalifikowanych przez ministerstwo do I edycji progra-
mu pilotażowego. Spośród 58 szkół 47 wyraziło chęć uczestnictwa w bada-
niu. Kwestionarusze rozdano tym uczniom drugich klas liceów i trzecich klas 
techników, którzy w dniu realizacji badania byli obecni w szkole oraz wyrazili 
chęć uczestnictwa w nim. Łącznie zebrano 1187 prawidłowo wypełnionych 
ankiet na 1524 możliwych do zrealizowania2. W badaniu klas mundurowych 
wzięło udział 60% mężczyzn i 40% kobiet, w tym licealistów (61,5%) a uczniów 
techników (38,5%). Niespełna co drugi uczeń (48%) ukończył 18 lat, co czwar-
ty (28%) był niepełnoletni bądź miał więcej niż 18 lat (24%). Spośród bada-
nych 51% mieszka na wsi, natomiast  49% w mieście. Respondenci mieszkają 
we wszystkich województwach3.
W  artykule wykorzystano również ogólnopolskie badanie uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, zrealizowane na losowej próbie 82 dziennych szkół 
ponadgimnazjalnych (do badania zakwalifikowano m.in. licea, technika 
i zasadnicze szkoły zawodowe, bez szkół specjalnych). Ankietę audytoryjną 
wypełniło 1724 uczniów4. Natomiast badanie „dorosłych Polaków” przepro-
wadzono na ogólnopolskiej losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski. 
Za pomocą techniki wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo 
(CAPI) zebrano 952 wywiady5.
Prezentowany poniżej tekst jest rozszerzoną analizą wyników badań nad 
zagadnieniem patriotyzmu uczniów klas mundurowych realizujących pro-
gram z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Tam gdzie było to możliwe 

1  K. Kamiński, Edukacja proobronna i plany zawodowe uczniów w klasach mundurowych objętych patronatem MON, WBBS, Warszawa 2018.
2  Natomiast do wszystkich 58 szkół łącznie uczęszczało 1979 uczniów klas mundurowych profilowanych wojskowo.
3  Kamiński, s. 11–12.
4  M. Gwiazda, Informacja o badaniu, [w:] Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M. Gwiazda , CBOS, Warszawa 2017, s. 16–17. 
5  A. Głowacki, Patriotyzm Polaków, CBOS Komunikat z badań nr 105/2018, Warszawa 2018, s. 1.
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porównano wyniki badań młodzieży klas mundurowych z młodzieżą ponad-
gimnazjalną i dorosłymi Polakami.

MOTYWY WYBORU SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ6

Wybierając szkołę ponadgimnazjalną uczniowie klas mundurowych kiero-
wali się przede wszystkim możliwością sprawdzenia się, sprostania wyzwa-
niom, przeżycia przygody (84%)7 i perspektywą kariery w wojsku (76%)8. Pa-
triotyzm, chęć służenia ojczyźnie był również jednym z głównych motywów 
wyboru szkoły. Zdecydowana większość (78%) badanych uważa ten motyw 
za bardzo ważny (45%) lub raczej ważny (33%), zaś dla 22% nie jest on aż tak 
istotny – jako mało ważny określiło go 13%, a  jako nieważny 9% uczniów. 
Ponieważ badaniem objęto klasy mundurowe o profilu wojskowym nie budzi 
zdziwienia, że dla 83% uczniów możliwość nauki przedmiotów wojskowych 
okazała się silnym motywatorem wyboru kierunku dalszej nauki. Przy po-
dejmowaniu decyzji o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej przedmioty woj-
skowe okazały się bardzo ważne dla 42%, a  ważne dla 41%. Szczegółowe 
informacje na ten temat zawiera tabela 1.

Tabela 1. Motywy wyboru szkoły ponadgimnazjalnej przez uczniów klas mundurowych

Motyw 
bardzo 
ważny

Motyw 
raczej 
ważny

Motyw 
mało 

ważny

Motyw 
nieważny

po ukończeniu – perspektywa kariery w wojsku 47% 29% 14% 10%

możliwość sprawdzenia się, sprostania wyzwaniom, 
przeżycia przygody 46% 38% 11% 5%

patriotyzm, chęć służenia Ojczyźnie 45% 33% 13% 9%

możliwość nauki przedmiotów wojskowych 42% 41% 12% 5%

uatrakcyjnienie nauki w szkole średniej 35% 44% 16% 5%

zainteresowanie problematyką wojskową, historią 
wojskowości, techniką wojskową 32% 37% 19% 12%

możliwość noszenia munduru 32% 36% 21% 11%

oczekiwanie wysokiego poziomu kształcenia 30% 46% 19% 5%

6  K. Kamiński,  s. 11–12 i 19–22.
7  Suma odpowiedzi „Motyw bardzo ważny” i „Motyw raczej ważny”.
8  Suma odpowiedzi „Motyw bardzo ważny” i „Motyw raczej ważny”.
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nadzieja na osiągnięcie satysfakcjonującego statusu 
materialnego dzięki wykonywaniu zawodu żołnierza 
zawodowego

30% 38% 20% 12%

przywileje emerytalne i inne (np. urlopowe) 
przysługujące żołnierzom zawodowym 30% 35% 23% 12%

prestiż zawodu żołnierza zawodowego 30% 35% 22% 13%

po ukończeniu – perspektywa kariery poza wojskiem 26% 33% 27% 14%

pozytywne opinie o szkole ponadgimnazjalnej, 
kształceniu wojskowym w najbliższym otoczeniu 23% 43% 22% 12%

dobra informacja na temat oferty nauczania w klasie 
mundurowej(ciekawa akcja promująca szkołę) 23% 41% 24% 12%

lokalizacja szkoły (kwestia dojazdów) 20% 23% 29% 28%

trudna sytuacja na cywilnym rynku pracy 11% 27% 33% 29%

tradycje rodzinne 9% 16% 23% 52%

namowy (sugestie) ze strony kolegów (rówieśników) 5% 14% 30% 51%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań WBBS.

Dane prezentowane w tym i innych ujęciach tabelarycznych/graficznych pochodzą 
ze sprawozdania K. Kamińskiego, Edukacja proobronna i plany zawodowe uczniów 
w klasach mundurowych objętych patronatem MON, WBBS, Warszawa 2018.

Po dokonaniu analizy czynnikowej metodą głównych składowych ze wszyst-
kich wymienionych motywów wyboru szkoły ponadgimnazjalnej możemy 
wyodrębnić pięć głównych typów motywacji: 1) kariera wojskowa, 2) kwestie 
socjalno-bytowe, 3) marketing/„dobra marka” szkoły, 4) wpływ otoczenia, 
5) samorozwój9.

KSZTAŁTY PATRIOTYZMU BADANYCH

Nauka w klasie mundurowej sprzyja poczuciu patriotyzmu wśród jej wycho-
wanków. Zdecydowana większość (83%) uczniów „klas wojskowych” uważa 
się za patriotów. W porównaniu z badaniem ogólnopolskim młodzieży po-
nadgimnazjalnej różnica ta wyniosła 10 punktów procentowych. Warto pod-
kreślić, iż w badaniu Młodzież 201610 prawie co piąty respondent (19%) nie 

9  Zob. szerzej: K. Kamiński, , s. 20–21.
10  A. Głowacki, Patriotyzm, nacjonalizm i stosunek do obcych, [w:] Młodzież 2016, red. M. Grabowska, M Gwiazda , CBOS, Warszawa 2017, 
s. 127–128.
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uważał się za patriotę, zaś w w przypadku klas mundurowych co jedenasty 
(9%). W obu grupach po 8% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na 
pytanie: czy są, czy też nie są patriotami. Jeżeli zestawimy wyniki badań 
młodzieży i dorosłych Polaków to zauważymy, że w tej drugiej grupie naj-
liczniejsze jest grono deklarujących patriotyzm (88%) oraz najniższe od-
setki osób nieuważających się za patriotów (8%) i niezdecydowanych (3%)11. 
Szczegółowe zestawienie wyników poszczególnych badań zawiera wykres 1.

Wykres 1. Czy uważasz się za patriotkę/patriotę?

Dane prezentowane z badań CBOS w tym i innych ujęciach tabelarycznych/graficznych pochodzą z dwóch źródeł: A. Głowacki, Patriotyzm Polaków, 
CBOS Komunikat z badań nr 105/2018, Warszawa 2018 oraz A. Głowacki, Patriotyzm, nacjonalizm i stosunek do obcych, [w:] Młodzież 2016, red. 
M. Grabowska, M. Gwiazda, CBOS, Warszawa 2017.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CBOS i WBBS
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Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Uczniów klas mundurowych poproszono o  wyrażenie opinii na temat za-
prezentowanych stwierdzeń i udzielenie odpowiedzi, na ile są one zgodne 
z  ich rozumieniem patriotyzmu. Zasadniczo wszystkie wymienione zdania 
w większym bądź mniejszym stopniu zostały uznane przez respondentów za 
patriotyczne. Zdecydowana większość uczniów opowiada się za tradycyjną 
definicją patriotyzmu, czyli: okazywanie szacunku godłu, fladze i hymnowi 
narodowemu (95%), pielęgnowanie polskich tradycji (95%), znajomość histo-
rii swojego kraju (92%) oraz wpajanie dzieciom miłości i szacunku do ojczy-
zny (90%). Patriotyzm dla uczniów „klas wojskowych” to również gotowość 
do walki i oddania życia za ojczyznę (84%) czy też gotowość do odbycia służ-
by wojskowej lub przeszkolenia wojskowego (79%). Natomiast w mniejszym 
stopniu badani za patriotyczne uważają noszenie „odzieży patriotycznej”, 

11  A. Głowacki, s. 6.
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czyli z emblematami państwowymi (godło, flaga), czy też kupowanie przede 
wszystkim polskich produktów (48%, zob. wykres 2)12.

Wykres 2. Patriotyzmowi nadaje się rozmaite znaczenia. Czy Twoim zdaniem polega on na:

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania WBBS

12%

13%

17%

22%

16%

29%

22%

26%

37%

48%

37%

38%

59%

60%

58%

68%

79%

21%

22%

35%

32%

41%

33%

42%

44%

38%

31%

42%

46%

25%

30%

34%

27%

16%

31%

26%

16%

17%

23%

19%

17%

15%

11%

10%

10%

8%

6%

4%

5%

2%

1%

22%

22%

16%

15%

6%

8%

6%

3%

4%

4%

3%

1%

2%

2%

1%

1%

2%

14%

17%

16%

14%

14%

11%

13%

12%

10%

7%

8%

7%

8%

4%

2%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

noszenie „odzieży patriotycznej”
– z emblematami np. godła, �agi 

kupowaniu przede wszystkim
polskich produktów

płaceniu podatków

dbałości o religijne
 wychowanie dzieci w rodzinie

interesowaniu się polską
sztuką, nauką, literaturą

kibicowaniu polskim
sportowcom

rzetelnym wypełnianiu
obowiązków zawodowych

podejmowaniu działań na rzecz
swojej społeczności lokalnej,
okolicy, w której się mieszka

udziale w wyborach

gotowości do odbycia służby
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Wszystkie zaprezentowane twierdzenia – niezależnie od tego czy oceniała 
je młodzież ponadgimnazjalna, czy dorośli Polacy – były w większym bądź 
mniejszym stopniu uważane za patriotyczne. W obu badanych grupach do-
minowało rozumienie patriotyzmu w sposób tradycyjny (jako pielęgnowanie 

12  Ponadto zdaniem większości (75%) uczniów klas mundurowych prawdziwy patriota nie powinien źle mówić o Polsce i Polakach. Odmien-
nego zdania było 9% uczniów a 16% ani się zgodziło, ani zaprzeczyło takiemu stwierdzeniu.
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polskich tradycji; okazywanie szacunku godłu, fladze i hymnowi narodowe-
mu; znajomości historii swojego kraju; dbałości o wpajanie dzieciom miłości 
i szacunku do ojczyzny). Dorośli Polacy częściej niż młodzież ponadgimna-
zjalna do swojej spersonalizowanej definicji patriotyzmu zaliczali:
– kupowanie przede wszystkim polskich produktów – różnica o 30 p.p.13

– płacenie podatków – różnica o 21 p.p.
– kibicowanie polskim sportowcom – różnica o 20 p.p.
– udział w wyborach – różnica o 15 p.p.
– podejmowanie działań na rzecz swojej społeczności lokalnej – różnica o 15 p.p.
– poszanowanie i przestrzeganie prawa – różnica o 14 p.p.
– rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych – różnica o 13 p.p.
– dbałości o religijne wychowanie dzieci w rodzinie – różnica o 12 p.p.
– i inne.

Natomiast uczniowie klas mundurowych profilowanych wojskowo częściej 
za przejaw patriotyzmu uważali odbycie służby wojskowej lub przeszkolenia 
wojskowego (różnica 8 p.p.). Szczegółowe informacje zawiera tabela 2.

Tabela 2. Patriotyzmowi nadaje się rozmaite znaczenia. Czy, Twoim zdaniem,  
patriotyzm polega na: 

Klasy mundurowe 
(WBBS, 2018)

Dorośli Polacy  
(CBOS, 2018)

Odsetek odpowiedzi twierdzących*

pielęgnowaniu polskich tradycji 95 (68) 96 (64)

okazywaniu szacunku godłu, fladze i hymnowi narodowemu 95 (79) 98 (77)

znajomości historii swojego kraju 92 (58) 95 (54)

dbałości o wpajanie dzieciom miłości i szacunku do ojczyzny 90 (60) 95 (61)

udziale w obchodach świąt państwowych 84 (38) –

gotowości do walki i oddania życia za ojczyznę 84 (59) 88 (52)

gotowości do odbycia służby wojskowej lub przeszkolenia 
wojskowego 79 (48) 71 (27)

poszanowaniu i przestrzeganiu prawa 79 (37) 93 (58)

udziale w wyborach 75 (37) 90 (52)

podejmowaniu działań na rzecz swojej społeczności lokalnej, 
okolicy, w której się mieszka 70 (26) 85 (35)

13  Zastosowany w tym i innych miejscach tekstu skrót p.p. oznacza punkty procentowe.
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rzetelnym wypełnianiu obowiązków zawodowych 64 (22) 77 (38)

kibicowaniu polskim sportowcom 62 (29) 82 (45)

interesowaniu się polską sztuką, nauką, literaturą 57 (16) –

dbałości o religijne wychowanie dzieci w rodzinie 54 (22) 66 (32)

płaceniu podatków 52 (17) 73 (34)

kupowaniu przede wszystkim polskich produktów 35 (13) 65 (24)

noszenie „odzieży patriotycznej” – z emblematami np. godła, 
flagi 33 (12) –

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CBOS i WBBS.

* W nawiasie podano procent respondentów którzy zdecydowanie się zgodzili z da-
nym twierdzeniem. 

Po dokonaniu analizy czynnikowej metodą głównych składowych (zob. 
tabela 3) możemy wydzielić cztery odrębne rodzaje patriotyzmu wymienia-
ne przez uczniów klas mundurowych:
– patriotyzm tradycyjny (okazywanie szacunku godłu, fladze i hymnowi na-

rodowemu; pielęgnowanie polskich tradycji; znajomość historii swojego 
kraju; dbałość o wpajanie dzieciom miłości i szacunku do ojczyzny; udział 
w obchodach świąt państwowych),

– patriotyzm nowoczesny (noszenie „odzieży patriotycznej”, tzn. z emble-
matami godła, flagi; kibicowanie polskim sportowcom; kupowanie przede 
wszystkim polskich produktów; dbałość o  religijne wychowanie dzieci 
w rodzinie14; interesowanie się polską sztuką, nauką, literaturą);

– patriotyzm obywatelski (płaceniu podatków; poszanowanie i  przestrze-
ganie prawa; udział w wyborach; rzetelne wypełnianie obowiązków zawo-
dowych);

– patriotyzm wojskowy (gotowość do odbycia służby wojskowej lub prze-
szkolenia wojskowego; do walki i  oddania życia za ojczyznę; podejmo-
wanie działań na rzecz swojej społeczności lokalnej, okolicy, w której się 
mieszka).

14  Dbałości o religijne wychowanie dzieci w rodzinie raczej kojarzona jest z patriotyzmem tradycyjnym niż nowoczesnym – jest to jedyna 
zmienna, która po wykonaniu analizy czynnikowej nie do końca wpasowuje się w wyodrębnioną kategorię.
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Tabela 3. Analiza czynnikowa – definicje patriotyzmu15

Składowa

  1 2 3 4

okazywaniu szacunku godłu, fladze i hymnowi 
narodowemu

0,796      

pielęgnowaniu polskich tradycji 0,789      

znajomości historii swojego kraju 0,736      

dbałości o wpajanie dzieciom miłości i szacunku do 
ojczyzny

0,679      

udziale w obchodach świąt państwowych 0,527     0,304

noszenie „odzieży patriotycznej” – z emblematami 
np. godła, flagi

  0,713    

kibicowaniu polskim sportowcom   0,670    

kupowaniu przede wszystkim polskich produktów   0,600    

dbałości o religijne wychowanie dzieci w rodzinie   0,589    

interesowaniu się polską sztuką, nauką, literaturą   0,405 0,366  

płaceniu podatków     0,717  

poszanowaniu i przestrzeganiu prawa     0,697  

udziale w wyborach     0,593  

rzetelnym wypełnianiu obowiązków zawodowych   0,444 0,514  

gotowości do odbycia służby wojskowej lub 
przeszkolenia wojskowego

      0,837

gotowości do walki i oddania życia za ojczyznę 0,325     0,760

podejmowaniu działań na rzecz swojej społeczności 
lokalnej, okolicy, w której się mieszka

  0,304 0,375 0,555

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CBOS i WBBS.

* Metoda wyodrębniania czynników – głównych składowych. Metoda rotacji – 
Varimax z normalizacją Kaisera. Rotacja osiągnęła zbieżność w 6 iteracjach.

15  Łączny procent wyjaśnionej wariancji równał się 56% i dla poszczególnych składowych wyniósł: 1 – 17%; 2 – 14%; 3 – 13%; 4 – 12%.
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Wyodrębnione rodzaje patriotyzmu na niektórych płaszczyznach przenikają 
się, np. udział w  obchodach świąt państwowych to przede wszystkim pa-
triotyzm tradycyjny, ale również wojskowy, podobnie jak gotowość do walki 
i oddanie życia za ojczyznę. Analogiczną zależność obserwujemy w postrze-
ganiu patriotyzmu jako podejmowaniu działań na rzecz swojej społeczności 
lokalnej, okolicy, w której się mieszka. Jest to głównie patriotyzm wojskowy, 
ale również obywatelski i nowoczesny (zob. szerzej tabela 3). Zdecydowana 
większość uczniów klas mundurowych – spośród wyodrębnionych czynni-
ków – rozumie patriotyzm w sposób tradycyjny (94%)16 i wojskowy (77%)17. Za 
mniej patriotyczne zostały uznane stwierdzenia z grupy patriotyzmu oby-
watelskiego (57%)18 i nowoczesnego (40%)19. Szczegółowe informacje zawiera 
tabela 4.

Tabela 4. Rodzaje patriotyzmu po analizie czynnikowej (Patriotyzmowi nadaje się 
rozmaite znaczenia. Czy, Twoim zdaniem, patriotyzm polega na…)20

Zdecydowanie 
tak

Raczej 
tak

Raczej 
nie

Zdecydowanie 
nie

Trudno 
powiedzieć

% z N w wierszu

patriotyzm tradycyjny 59% 35% 4% 1% 1%

patriotyzm wojskowy 39% 38% 14% 6% 3%

patriotyzm obywatelski 11% 46% 30% 10% 3%

patriotyzm nowoczesny 6% 34% 42% 16% 2%

W  sferze praktycznej związanej z  patriotyzmem uczniowie klas munduro-
wych bardzo często (32%) i dość często (34%) uczestniczą w uroczystościach 
państwowych w ramach obowiązków szkolnych. Z podobną częstotliwością 
respondenci odczuwają dumę z sukcesów polskich sportowców (66%)21. Po-
pularnym przejawem patriotyzmu wśród młodzieży ponadgimnazjalnej jest 
również wywieszanie flagi w miejscu zamieszkania w związku z obchodami 

16  Suma odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”.
17  Suma odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”.
18  Suma odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”.
19  Suma odpowiedzi „Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”.
20  Wartość poszczególnego czynnika to średnia wyników respondenta z poszczególnych składowych, która została następnie zaokrąglona 
do całości.
21  Suma odpowiedzi „Bardzo często” i „Dość często”.
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świąt państwowych lub przy innych okazjach (60%)22. Niespełna połowie ba-
danych uczniów bardzo często i dość często zdarzało się pozyskiwać wiedzę 
na temat różnych wydarzeń z historii Polski (49%) oraz uczestniczyć w świę-
tach państwowych poza obowiązkami szkolnymi (48%). „Bardzo rzadko” bądź 
praktycznie „nigdy” pracują na rzecz lokalnej społeczności, noszą odzież pa-
triotyczną czy też unikają zakupu produktów, które nie zostały wytworzone 
w Polsce. Szczegółowe dane zawiera wykres 3.

Wykres 3. Czy i jak często zdarza Ci się…? (dane w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CBOS i WBBS
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1%

unikać zakupu produktów,
które nie zostały wytworzone

w Polsce

nosić odzież patriotyczną
(np. koszulki z orłem, znakiem

Polski Walczącej)

dobrowolnie i bezpłatnie pracować
na rzecz lokalnej społeczności

uczestniczyć w różnego rodzaju
uroczystościach i obchodach świąt

państwowych poza obowiązkami
szkolnymi

czytać, dowiadywać się na temat
różnych wydarzeń z historii Polski

wywieszać polską �agę w miejscu
 zamieszkania, w związku z obchodami

 świąt państwowych lub przy innych
okazjach

czuć dumę z sukcesów polskich
sportowców

uczestniczyć w różnego rodzaju
uroczystościach i obchodach świąt

państwowych w ramach obowiązków
szkolnych

bardzo często dość często od czasu do czasu bardzo rzadko, zdarzyło mi się raz lub dwa razy w życiu nigdy trudno powiedzieć

Patriotyzm to również poczucie uczestnictwa we wspólnocie, któremu po-
winna towarzyszyć przyjemność, a nie obowiązek. Młodzież z klas munduro-
wych przejawia większą aktywność w niektórych dziedzinach życia powią-
zanych z rozumieniem patriotyzmu. Uczniowie częściej niż dorośli Polacy:
– uczestniczą w  różnego rodzaju uroczystościach i  obchodach świąt pań-

stwowych (poza obowiązkami szkolnymi – opcjonalnie) – różnica o 24 p.p.
– wywieszają polską flagę w miejscu zamieszkania, w związku z obchodami 

świąt państwowych lub przy innych okazjach – różnica o 16 p.p.

22  Suma odpowiedzi „Bardzo często” i „Dość często”.
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– noszą odzież patriotyczną (np. koszulki z orłem, znakiem Polski Walczącej) 
– różnica o 15 p.p.

– dobrowolnie i bezpłatnie pracują na rzecz lokalnej społeczności – różnica 
o 10 p.p.

– czują dumę z sukcesów polskich sportowców – różnica o 9 p.p.
– czytają, dowiadują się na temat różnych wydarzeń z historii Polski – różnica 

o 4 p.p.

Dorośli Polacy natomiast częściej unikają zakupu produktów, które nie zo-
stały wytworzone w Polsce (różnica 7 p.p., zob. tabela 5).

Tabela 5. Czy i jak często zdarza Ci się…? (dane w %) 

Klasy 
mundurowe 
(WBBS, 2018)

Dorośli 
Polacy  

(CBOS, 2018)

Odsetek odpowiedzi często*

uczestniczyć w różnego rodzaju uroczystościach i obchodach 
świąt państwowych w ramach obowiązków szkolnych

70 (36) -

czuć dumę z sukcesów polskich sportowców 66 (32) 57 (23)

wywieszać polską flagę w miejscu zamieszkania, w związku 
z obchodami świąt państwowych lub przy innych okazjach

60 (34) 44 (26)

czytać, dowiadywać się na temat różnych wydarzeń z historii 
Polski

49 (19) 45 (14)

uczestniczyć w różnego rodzaju uroczystościach i obchodach 
świąt państwowych (poza obowiązkami szkolnymi – opcjonalnie)

48 (21) 24 (7)

dobrowolnie i bezpłatnie pracować na rzecz lokalnej społeczności 23 (9) 13 (5)

nosić odzież patriotyczną (np. koszulki z orłem, znakiem Polski 
Walczącej)

22 (9) 7 (2)

unikać zakupu produktów, które nie zostały wytworzone w Polsce 14 (5) 21 (5)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CBOS i WBBS.

* W nawiasie podano procent respondentów którzy „bardzo często” przejawiają daną 
aktywność. 
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PATRIOTYZM A PLANY ZAWODOWE UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH

Ponad 90% uczniów klas mundurowych, którzy uważają się za patrio-
tów, wiąże swoją przyszłość z  karierą w  służbach mundurowych. Nato-
miast najmniejsze poczucie patriotyzmu towarzyszy uczniom planującym 
w przyszłości wyjechać za granicę na stałe lub na dłuższy czas (zob. tabe-
la 6). Dla uczniów służba ojczyźnie, zostanie m.in. żołnierzem zawodowym, 
policjantem, strażakiem tożsame jest z byciem patriotą. Patriotyzm w tym 
przypadku jest definiowany przez dążenie do wcielenia się w rolę społeczną 
żołnierza, policjanta, strażaka itd.2324

Tabela 6. Patriotyzm a plany zawodowe uczniów klas mundurowych24

Czy uważasz się za patriotkę/patriotę?

Co będziesz robił(a) po ukończeniu szkoły, do której uczęszczasz? Tak Nie Trudno 
powiedzieć

Wstąpię do służby przygotowawczej lub do służby kandydackiej 
w wojsku 95% 4% 1%

Będę studiować na wybranym kierunku studiów oficerskich 
(wojskowych) 94% 2% 4%

Będę odbywać służbę w innej formacji mundurowej (policja, straż 
graniczna, straż pożarna, służba więzienna) 91% 3% 6%

Będę pracować w zakładzie, firmie prywatnej polskiej 84% 8% 8%

Będę studiować na wybranym kierunku studiów i pracować 80% 9% 11%

Będę studiować na wybranym kierunku studiów (niewojskowym) 74% 15% 11%

Założę własną firmę 73% 20% 7%

Wyjadę za granicę na stałe lub na dłuższy czas 64% 19% 17%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań  WBBS.

23  E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2008.
24  W pytaniu o przyszłe plany zawodowe zostały zaprezentowanych 8 najliczniejszych kategorii, łącznie zawierających niespełna 95% od-
powiedzi na te pytanie.
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PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWA – DUMA I WSTYD

Zdecydowana większość młodzieży uczącej się w  szkołach zakwalifikowa-
nych do programu pilotażowego MON odczuwa dumę z przynależności naro-
dowej (73%); bardzo często takie uczucie towarzyszy 34%, a dość często 39% 
uczniów. W porównaniu do młodzieży ponadgimnazjalnej z badania Młodzież 
2016 r.25 uczniowie „klas wojskowych” częściej odczuwają dumę z bycia Pola-
kiem (różnica wynosi 7 p.p.). Poczucie dumy raczej rzadko bądź praktycznie 
wcale nie występuje u prawie co trzeciego (31%) i u prawie co piątego (18%) 
ucznia szkoły ponadgimnazjalnej biorącego udział w badaniu klas munduro-
wych (zob. wykres 4)26.

Wykres 4. Czy i jak często odczuwasz dumę z tego, że jesteś Polakiem/Polką?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CBOS i WBBS
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dorośli Polacy
(CBOS, 2018)

młodzież
(CBOS, 2017)

klasy mundurowe
(WBBS, 2018)

bardzo często dość często raczej rzadko praktycznie nigdy się to nie zdarza trudno powiedzieć

Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych realizująca program z  przedmiotu 
edukacja dla bezpieczeństwa została zapytana, w jakich sytuacjach odczu-
wa dumę z bycia Polakiem. Odpowiedzi na pytanie udzieliło 59% responden-
tów; podali oni 850 sytuacji, w których odczuwają dumę. Najwięcej powo-
dów do niej daje im historia Polski (20%), podobnie jak waleczność narodu 
polskiego (7%). Duma z bycia Polakiem jest wyrażana między innymi przez 
uczestnictwo w obchodach świąt narodowych (6%), noszenie symboli naro-
dowych (4%). Jednak duże grono wypowiadających się nie umiało wskazać 

25  A. Głowacki, Patriotyzm, nacjonalizm…, dz. cyt. s. 129–130.
26  K. Kamiński, s. 29.
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konkretnych powodów, z których są dumni (16%). Szczegółowe informacje 
dotyczące sytuacji/powodów do odczuwania dumy zawiera tabela 7.

Tabela 7. Czy i jak często odczuwasz dumę z tego, że jesteś Polakiem/Polką?  
(uzasadnienie odpowiedzi, N=698)27

Liczebności % z N=1187 % z N=698

historia Polski 236 20% 34%

jestem dumny bez powodu („bo tak”) 185 16% 27%

waleczność narodu polskiego, nie poddawanie się  
bez walki 83 7% 12%

uczestnictwo w obchodach świąt narodowych 69 6% 10%

nie odczuwam dumy 53 4% 8%

symbole narodowe (mundur, flaga, sztandar, odzież 
patriotyczna) 50 4% 7%

duma z tradycji i kultury 30 3% 4%

sukcesy sportowe 27 2% 4%

*inne 26 2% 4%

polska to wolny kraj, wolna polska 22 2% 3%

bohaterowie, przodkowie 22 2% 3%

różne osiągnięcia na arenie międzynarodowej 16 1% 2%

polska to kraj dobrze prosperujący (kraj rozwijający się) 16 1% 2%

nie interesuje mnie to (obojętność) 15 1% 2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania WBBS.

* W kategorii „inne” respondenci wymienili: język ojczysty (8 wystąpień); jak dobrze 
mówią o nas za granicą; nobliści (po 3 wystąpienia); przyroda (2 wystąpienia) oraz 
inne nie dające się pogrupować w szersze kategorie.

Jeżeli porównamy młodzież z klas mundurowych profilowanych wojskowo 
z dorosłymi Polakami, to sytuacje/powody do odczuwania dumy są w du-
żej mierze zbliżone. W obu badaniach respondenci deklarowali  dumę bez 

27  Wypowiedzi respondentów zostały pogrupowane w  szersze kategorie tematyczne. Dane nie sumują się do 100%, respondent miał 
możliwość wymienienia kilku czynników. Rozkład procentowy z N=1187 odnosi się do ogólnej liczby badanych respondentów, natomiast 
z N=698 pokazuje liczbę osób, która wypowiedziała się w danym pytaniu.
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podania konkretnego powodu. Była to druga pod względem częstości od-
powiedź. W obu badanych grupach istotne miejsce zajęła historia, walecz-
ność i bohaterstwo Polaków. Ważne było również uczestnictwo w obcho-
dach świąt narodowych i duma z barw, hymnu oraz symboli narodowych. 
Jeżeli chodzi o różnice, to na pierwszym miejscu uczniowie wymielili histo-
rię Polski, natomiast dorośli Polacy sukcesy sportowe Polaków. Ponadto 
w pierwszej piątce odpowiedzi wśród dorosłych Polaków znalazły się sy-
tuacje, w których był przedstawiany korzystny wizerunek Polski za granicą 
(zob. tabela 8). 

Tabela 8. Sytuacje w których respondenci odczuwali dumę z przynależności naro-
dowej28

WBBS (klasy mundurowe, 2018) N=698 N=880 CBOS (dorośli Polacy, 2018)

historia polski 34% 24% sukcesy sportowe Polaków

jestem dumny bez powodu („bo tak”) 27% 18% zawsze, stale, bez konkretnego 
powodu

waleczność narodu polskiego, nie 
poddawanie się bez walki 12% 10% historia – sukcesy, bohaterstwo

uczestnictwo w obchodach świąt 
narodowych 10% 9% pobyt za granicą – dobre opinie, 

korzystny wizerunek polski za granicą

nie odczuwam dumy 8% 8%
uczestnictwo w obchodach świąt 
narodowych, duma z barw, hymnu, 
symboli narodowych

symbole narodowe (mundur, flaga, 
sztandar, odzież patriotyczna) 7% 5% sukcesy w polskiej kulturze, sztuce, 

nauce

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CBOS i WBBS.

Zdecydowana większość młodzieży ponadgimnazjalnej niezależnie czy uczy 
się w  klasie mundurowej, czy też nie, rzadko bądź praktycznie wcale nie 
wstydzi się swojej narodowości. Trochę częściej wstyd odczuwają uczniowie 
„klas wojskowych”, różnica ta wynosi 4 p.p. (szczegóły zawiera wykres 5).
Uczniowie zostali poproszeni o uzasadnienie, w jakich sytuacjach odczuwają 
wstyd z  przynależności narodowej. Zdecydowana większość respondentów

28  Tabela zawiera kategorie odpowiedzi które w  obu badaniach otrzymały przynajmniej 5% wskazań. Dane nie sumują się do 100%,  
respondent miał możliwość wymienienia kilku czynników.
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Wykres 5. Czy i jak często odczuwasz wstyd z tego, że jesteś Polakiem/Polką?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CBOS i WBBS
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praktycznie nigdy się to nie zdarza raczej rzadko dość często bardzo często trudno powiedzieć

(25%) uważa, że nie ma takich powodów. Wśród krytycznych wypowiedzi naj-
częściej pojawiały się opinie o odczuwaniu wstydu za niestosowne zachowanie 
rodaków zarówno w kraju, jak i za granicą (14%, m.in.: pijaństwo, złodziejstwo, 
nietolerancja). W następnej kolejności uczniowie wstydzili się za rządzących 
(4%), polską politykę i polityków (4%). Szczegółowe dane zawiera tabela 9.29

Tabela 9. Czy i jak często odczuwasz wstyd z tego, że jesteś Polakiem/Polką?  
(uzasadnienie odpowiedzi, N=601)29

Liczebności % z N=1187 % z N=601

nie ma się czego wstydzić 298 25% 50%
niestosowne zachowanie rodaków (m.in. pijaństwo, 
alkoholizm, złodziejstwo, nietolerancja) 168 14% 28%

rząd, sprawujący władzę 48 4% 8%
polityków, polską politykę 45 4% 7%

*inne 23 2% 4%
gdy źle się mówi o Polakach 21 2% 3%
brak szacunku do Polaków i tego co polskie (m.in. 
tradycja, symbole narodowe, mundur) 18 2% 3%

mentalność Polaka (jego stosunek do życia, 
negatywne nastawienie, zawiść, stereotyp) 10 1% 2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania WBBS.

* W kategorii „inne” respondenci wymienili: obojętność/nie interesuje mnie to (7 wska-
zań); Polska jest słabo rozwiniętym krajem (5 wskazań); niewyedukowane społeczeń-
stwo (2 wskazania) oraz inne nie dające się pogrupować w szersze kategorie.

29  Wypowiedzi respondentów zostały pogrupowane w  szersze kategorie tematyczne. Dane nie sumują się do 100%, respondent miał 
możliwość wymienienia kilku czynników. Rozkład procentowy z N=1187 odnosi się do ogólnej liczby badanych respondentów, natomiast 
z N=601 pokazuje liczbę osób, która wypowiedziała się w danym pytaniu.
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Jeżeli w kwestii poczucia dumy i wstydu z przynależności do narodu pol-
skiego porównamy uczniów klas mundurowych z dorosłymi Polakami, to nie 
zauważamy istotnej różnicy poza tym, że dorośli Polacy rzadziej odczuwają 
wstyd (różnica o 2 p.p.) a uczniowie częściej odczuwają dumę (również różni-
ca o 2 p.p.). Możemy również stwierdzić, że uczniowie w przeciwieństwie do 
dorosłych są mniej zdecydowani i częściej odpowiadali „trudno powiedzieć” 
w pytaniu o odczucie dumy i wstydu (zob. wykresy 1 i 2)30. Dorośli Polacy 
podobnie jak uczniowie klas mundurowych wstydzą się swojej narodowości 
w  sytuacjach nieodpowiedniego zachowywania się rodaków w  kraju bądź 
za granicą. Obie badane grupy odczuwają również wstyd w związku z sytu-
acją polityczną w kraju. Należy również zwrócić uwagę, iż połowa uczniów 
z „klas wojskowych” (która udzieliła odpowiedzi na to pytanie) podkreślała 
fakt braku powodów do odczuwania wstydu z bycia Polakiem. Podobnej od-
powiedzi udzieliło 9% dorosłych Polaków (zob. tabela 10).

Tabela 10. Sytuacje w których respondenci odczuwali wstyd z przynależności 
narodowej31

WBBS (klasy mundurowe, 2018) N=601 N=306 CBOS (dorośli Polacy, 2018)

nie ma się czego wstydzić 50% 22% zachowanie Polaków za granicą

niestosowne zachowanie rodaków 
(m.in. pijaństwo, alkoholizm, 

złodziejstwo, złe zachowanie, 
nietolerancja)

28% 20% sytuacja polityczna w kraju

rząd, sprawujący władzę 8% 12% trudno powiedzieć

polityków, polską politykę 7% 11% pozycja polski na arenie międzynarodowej

- 9% nie ma takich sytuacji

- 8% dyskryminacja, nietolerancja

- 7% zachowanie Polaków – chamstwo, 
pijaństwo, brak kultury, brak szacunku

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CBOS i WBBS.

Jeśli zestawimy ze sobą łącznie uczucie dumy i  wstydu, to ponad połowa 
uczniów klas mundurowych odczuwa wyłącznie dumę (64%), a zaledwie 5% 

30  A. Głowacki, Patriotyzm Polaków…, dz. cyt., s. 2–4.
31  Tabela zawiera kategorie odpowiedzi które w obu badaniach otrzymały powyżej 5% wskazań. Dane nie sumują się do 100%, respondent 
miał możliwość wymienienia kilku czynników.
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tylko wstyd. Stosunkowo niedużo uczniów przyznaje, że przynależność na-
rodowa jest dla nich zarówno źródłem dumy, jak i wstydu (4%). Dla relatyw-
nie niedużej grupy osób bycie Polką/Polakiem nie jest ani źródłem dumy, 
ani wstydu (12%). Na to pytanie  nie potrafiło odpowiedzieć 15% uczniów 
i wybierało kategorię „trudno powiedzieć”. Przy porównaniu uczniów klas 
mundurowych z dorosłymi Polakami lub pozostałą młodzieżą ponadgimna-
zjalną, nie zauważamy istotnych różnic; podobny odsetek odpowiadających 
odczuwa wyłącznie dumę i wyłącznie wstyd (zob. wykres 6).

Wykres 6. Odczuwanie dumy i wstydu z przynależności narodowej32

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań CBOS i WBBS

68%

68%

64%

4%

5%

5%

3%

1%

4%

21%

25%

12%

4%

15%

dorośli Polacy
(CBOS, 2018)

młodzież
(CBOS, 2017)

klasy mundurowe
(WBBS, 2018)

tylko duma tylko wstyd duma i wstyd ani duma, ani wstyd trudno powiedzieć

PODSUMOWANIE

Uczniowie klas mundurowych wybierając szkołę ponadgimnazjalną, kie-
rowali się głównie możliwością sprawdzenia się, sprostania wyzwaniom, 
przeżycia przygody (84%). Wśród motywów na wysokim miejscu wymienili 
również patriotyzm, chęć służenia ojczyźnie (78%) oraz inne, świadczące 
o chęci wstąpienia w przyszłości do wojska33.
Większość uczniów (73%) realizujących program z przedmiotu edukacja dla bez-
pieczeństwa odczuwa dumę z bycia Polką/Polakiem. W porównaniu do badania 
młodzieży zrealizowanego na ogólnopolskiej próbie, uczniowie „klas wojsko-
wych” częściej doznają tego uczucia. Odmienną tendencję zauważamy w kwe-
stii odczuwania wstydu z przynależności narodowej (różnica ta wyniosła 4 p.p.). 

32  W rozkładzie procentowym badania Młodzieży 2016 została zachowana oryginalna prezentacja danych z wyłączeniem odpowiedzi „trud-
no powiedzieć”.
33  Wskazane jest, aby do ochotniczej bądź zawodowej służby wojskowej wstępowały osoby wykazujące się odpowiednimi umiejętnościami, 
postawami i wartościami.
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Ponadto odczuwanie wstydu wcale nie musi być interpretowane w sposób ne-
gatywny, a wręcz przeciwnie – może świadczyć o krytycznym stosunku do wła-
snego narodu. Podopieczni uczęszczający do klas mundurowych wstydzą się 
głównie za niestosowne zachowanie rodaków w kraju i za granicą. Respondenci 
wstydzą się również za rządzących (8%) i polityków (7%), ale również w sytu-
acjach w których bezczeszczone są polskie symbole narodowe (3%) bądź źle 
mówi się o Polakach (3%). Powodów do dumy jest więcej niż do wstydu: historia 
Polski (34%), waleczność narodu polskiego (12%), uczestnictwo w obchodach 
świąt narodowych (10%), symbole narodowe (7%), tradycja i kultura (4%), to tyl-
ko niektóre podłoża uczniowskiej dumy. Bywali również respondenci odczuwa-
jący dumę bez konkretnego powodu (27%) albo tacy, którym było to obojętne 
(2%). Dorośli Polacy, podobnie jak uczniowie klas mundurowych, są dumni bądź 
wstydzą się niemal z tych samych przyczyn, lecz z inną częstotliwością. Doro-
słych dumą częściej napawają sukcesy polskich sportowców, a w przypadku  
uczniów jest to wstyd wywołany niestosownym zachowaniem Polaków.
Zdecydowana większość uczniów (83%) „klas wojskowych” uważa się za pa-
triotów. Jeżeli porównamy ten wynik z młodzieżą z badania ogólnopolskiego, 
to uczniowie klas mundurowych częściej postrzegają siebie jako patriotów. 
Patriotyzm w ogromnej większości rozumiany jest przez respondentów w spo-
sób tradycyjny (94%) bądź wojskowy (77%). Uczniowie w mniejszym stopniu 
za patriotyczne uznali sformułowania wchodzące w skład patriotyzmu oby-
watelskiego (57%) i nowoczesnego (40%). Warto zauważyć, że dorośli Polacy 
mają ogólną skłonność do częstszego oceniania wymienionych stwierdzeń za 
patriotyczne. Natomiast młodzież szkolna w przeciwieństwie do dorosłych 
Polaków częściej definiuje patriotyzm jako gotowość do odbycia służby woj-
skowej lub przeszkolenia wojskowego (różnica o  8 p.p.). Uczniowie, którzy 
wiążą swoją przyszłość z wojskową ścieżką kariery, zdecydowanie częściej 
uważają się za patriotów niż uczniowie wybierający inną drogę rozwoju po 
ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej. Za patriotów uważa się 95% uczniów, 
którzy zamierzają wstąpić do służby przygotowawczej lub do służby kandy-
dackiej w wojsku i 94% uczniów wybierających się na studia wojskowe. 
Program z  przedmiotu „Edukacja wojskowa” zakładał m.in. kształtowanie 
postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży oraz szacunek do symboli 
narodowych, historii i  dziedzictwa kulturowego Polski34. Zarówno motywy 

34  Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”, Warszawa 2017, s. 12. <https://bdsp.wp.mil.pl/u/
PROGRAM_EW_I.pdf>, (dostęp: 5.07.2018).
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wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, odczuwanie dumy i wstydu z przynależ-
ności narodowej, rozumienie pojęcia patriotyzmu, a  także jego wyrażanie 
oraz określanie się przez uczniów mianem patrioty potwierdzają fakt, iż wy-
mienione założenia programu pilotażowego są realizowane. Natomiast kla-
sy mundurowe profilowane wojskowo są miejscem, w którym młodzież może 
pogłębiać swoją wiedzę wojskową zarówno na poziomie teoretycznym, jak 
i praktycznym. A dzięki ujednoliconemu i usystematyzowanemu programo-
wi nauczania we wszystkich szkołach biorących udział w programie pilota-
żowym możliwy jest rozwój jednostki na wystandaryzowanym poziomie, co 
daje uczniom w przyszłości większą szansę na dostanie się do ochotniczej 
służby wojskowej bądź kontynuowanie nauki na uczelniach oficerskich35.

SUMMARY

In 2017, the Ministry of National Defence of the Republic of Poland initiated 
a pilot program in the field of military training in upper-secondary schools 
that run uniformed classes with a military profile. The Military Bureau of 
Social Research operating as a part of the Military Center of Citizenship Edu-
cation sent out mail questionnaires (mail surveys) to obtain information on 
the functioning of uniformed classes which had qualified for the pilot pro-
gram, and evaluated the obtained results. This article is an in-depth analy-
sis of the results of research on patriotism  among the ‘military classes’ 
youth compared both to the upper-secondary youth from the nationwide 
survey (Youth 2016, CBOS 2017) as well as adult Poles (Patriotism of Poles, 
CBOS 2018). The majority of respondents from all surveyed groups consider 
themselves patriots and feel proud of holding their nationality. Both adu-
lt Poles and pupils of uniformed classes understand patriotism mainly in 
a traditional and military manner. These two groups consider wearing pa-
triotic clothing and buying primarily Polish products as the least patriotic 
acts. Based on the research, we can conclude that attending military clas-
ses has a positive effect on the patriotic attitudes of youth, as is shown by 
feelings of pride and shame from national belonging, as well as understan-
ding and manifestations of patriotism among pupils.

35 Tamże, s. 10.
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