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NIEME WOłANIE O POMOC SyMBOlI 
PATRIOTYCZNYCh

Streszczenie 

Prezentowane studium przypadku przybliża istotny problem współczesnej Polski, jakim jest brak 
należytego poszanowania wartości patriotycznych obiektów historycznych. Wybór obiektów oparto 
m.in. na dydaktycznej podstawie programowej z języka polskiego opracowanej przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Przedmiot ten ma znaczący wpływ na kształtowanie myśli i postawy patriotycz-
nej młodego pokolenia. Celem autorów jest uświadomienie niebezpieczeństw zagrażającym obiek-
tom, które przedstawiane są uczniom jako kluczowe symbole patriotyzmu polskiego. Podczas badań 
dokonano analizy dokumentów planistycznych, a także elementów wpływających na ludzką percep-
cję. Brak zahamowania procesów degradacyjnych, skutkować może nieodwracalną utratą cennych 
wartości przestrzennych.

Słowa kluczowe: patriotyzm, ochrona zabytków, Westerplatte, Grób Nieznanego Żołnierza.

Obiekty patriotyczne a proces edukacji

Często zarzuca się Polakom, że chwalą tylko to „co cudze”, obce, zagraniczne, ponie-
waż panuje tendencja do postrzegania tych rzeczy za lepsze. Naród polski posiada jednak 
pewne cechy, którymi może się chwalić i czyni to na różne sposoby. Mowa tu chociażby 
o historycznym heroizmie podczas walk o dobro kraju, będących wyrazem więzi z ojczy-
zną. Postawa szacunku względem własnego narodu, poszanowanie wobec innych oraz silne 
poczucie więzi społecznych to wyraz patriotyzmu, który jest mocną cechą narodu polskiego, 
konstytuuje życie człowieka we wspólnocie narodowej, a także wyraża emocjonalną więź 
z ojczyzną (Ochocki 2011). Jak pokazuje historia Polski wychowanie patriotyczne zawsze 
zajmowało istotne miejsce w edukacji, bez względu na to gdzie się odbywała. Jednak patrio-
tą nie jest się od urodzenia. Człowiek kształtuje w sobie postawę w miarę wykonywania za-
dań jakie stawia przed nim ojczyzna (Dakowicz, Filipek 2009, s. 586-596). Pewne potwier-
dzenie powyższego stanowi wypowiedź Johna Fitzgeralda Kennedego, która padła dnia  
20 stycznia 1961 roku podczas zaprzysiężenia na prezydenta „Nie pytaj, co twój kraj może 
zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”. Bez wątpienia ogromne 
znaczenie w kształtowaniu postawy ma edukacja. W badaniach ankietowych przeprowa-
dzonych przez Dakowicz i Filipek (2009) możemy zauważyć, że blisko 62% respondentów 
uważa, że wartości patriotyczne powinny być przekazywane w procesie kształcenia, a 32% 
twierdzi, że raczej należy je przekazywać na innym polu. Co więcej, w wymienionych ba-
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daniach rankingowych typowych wartości kultury polskiej, patriotyzm zajął 6. miejsce na 
liście. Właściwą postawą do przeszłości jest relatywna ocena faktów historycznych, boha-
terów i ich roli w przebiegu historii. W ideologicznym chaosie ścierających się wizji Polski 
i polskości łatwo się jednak zagubić. Dlatego też konieczne jest weryfikowanie i zgłębianie 
informacji podawanych np. w mediach, poprzez docieranie do wiarygodnych źródeł, co pod-
kreśla Kania (2014, s. 51-64). W przeprowadzonych przez nią badaniach respondenci jako 
ikony patriotyzmu najczęściej wymieniali m.in.: Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego, Lecha 
Wałęsę. 

Wiedza dotycząca tożsamości narodowej i patriotyzmu przekazywana jest najczęściej 
na lekcjach języka polskiego, którego celem kształcenia jest m.in. kształtowanie poczucia 
własnej tożsamości i postawy patriotycznej, zawarte w podstawie programowej. Uczniowie 
mają także szansę obcowania ze stylistycznymi środkami językowymi, które odpowiednio 
wyrażają i podkreślają historyczny nastrój miejsca, np. w czasie walki, przez co uczeń na-
bywa zdolność opisywania własnych uczuć i wyrażania emocji, jakie budzi w nim dzie-
ło literackie, co zostało zawarte w ministerialnych celach kształcenia. Ponadto, tego typu 
dzieła wykorzystywane są podczas obchodów świąt patriotycznych (np. akademie, apele). 
Wybrane utwory opisujące obiekty będące wyrazem polskości i patriotyzmu znajdują się 
na ministerialnej liście1 lub też w czasie nauki towarzyszą uczniom podczas opisywania 
innych utworów z ww. listy. W artykule przeanalizowano utwory wykorzystywane na etapie 
nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum, kiedy to w znacznym stopniu kształtowany 
jest patriotyczny światopogląd. 

Powstaje jednak problem właściwego ukazania patriotycznych symboli, podczas gdy 
nie są one szanowane w należyty sposób. Mowa tutaj nie tylko o lokalnych symbolach, 
ale również posiadających rangę krajową czy wręcz światową, które są prezentowane 
w mediach podczas świąt państwowych. Zniekształcanie ich wizerunku przez formy 
sprzeczne z historią skutkować będzie zakłamaniem historii przekazywanej przez pe-
dagogów, czego konsekwencją może być obniżenie poczucia wartości patriotycznych 
młodego pokolenia. 

Polskie symbole patriotyzmu wołające o pomoc

W artykule przedstawiono kluczowe patriotyczne symbole Polski. Podstawowym kryte-
rium wyboru obiektów o cechach symboli historycznych był program edukacji języka pol-
skiego na poziomie szkół podstawowych. Wybrano miejsca, które są opisywane w utworach 
literackich będących wyrazem polskości i patriotyzmu znajdujące się na liście Ministerstwa 

1  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
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Edukacji Narodowej2 lub też w czasie nauki towarzyszą uczniom podczas opisywania in-
nych utworów z ww. listy. Dodatkowym kryterium było powiązanie analizowanego obiektu 
z Janem Pawłem II, który jest uważany za polską ikonę patriotyzmu. Pomocniczym kryte-
rium było ograniczenie się do miast, które wg rankingu National Geographic są w Polsce 
najczęściej odwiedzane przez turystów zagranicznych, a tym samym stanowią główne punkty 
dla poznawania polskiego patriotyzmu na szlaku turystycznym. Na dwóch pierwszych 
lokatach uplasowały się Warszawa oraz Gdańsk (www1). Na podstawie kryteriów wybrano 
dwa obiekty badawcze: Westerplatte oraz Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Podczas dalszych prac analizie podlegały aspekty, które potencjalny obserwator może 
odebrać w sposób empiryczny czyli zapach, dźwięk, obraz. Poszukiwano elementów mo-
gących zaburzyć należny patos miejsca. Analizy terenowe przeprowadzono dwukrotnie 
w latach 2014 i 2015. W przypadku Grobu Nieznanego Żołnierza obserwacje prowadzono 
zarówno podczas dnia powszedniego, jak i świąt państwowych. Analizie podlegały także 
zapisy obiektów w rejestrach zabytków oraz w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego (jeżeli istniały), gdyż jak twierdził Bogdanowski (1993), „aby należycie 
wyeksponować dzieła sztuki obronnej należy je uwzględnić w urbanistycznych planach, 
w przeciwnym razie błędy będą trudne do naprawienia”.

Westerplatte

„Kiedy się wypełniły dni 
i przyszło zginąć latem, 
prosto do nieba czwórkami szli 
żołnierze z Westarplatte…”

Konstanty Ildefons Gałczyński

To fragment „Pieśni o żołnierzach z Westerplatte”, który zna chyba każdy Polak. Miejsce 
uważane jest za symbol wybuchu II wojny światowej, ale również polskiego oporu przeciw 
agresji niemieckiej. Sama nazwa pochodzi z języka niemieckiego i w wolnym tłumaczeniu 
oznacza „zachodnią wyspę”. 

W okresie międzywojennym na Westerplatte mieściła się Wojskowa Składnica Tranzytowa. 
Dnia 25 sierpnia 1939 roku przybył do Gdańska pancernik Schleswig-Holstein. Jego wpły-
nięcie było tłumaczone awarią innej jednostki. Była to jednak zapowiedź ostrych walk, któ-
re toczyły się tutaj od dnia 1 do 7 września tegoż roku. Wtedy załoga Westerplatte liczyła  
ok. 210 ludzi i dysponowała: 4 moździerzami, 2 działami przeciwpancernymi, 37 mm,  
1 armatą 75 mm, 42 karabinami maszynowymi, 160 karabinami, 40 pistoletami i rewol-

2  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
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werami oraz 550 granatami. Po przeciwnej stronie znajdowało się ponad 2500 żołnierzy, 
58 samolotów, 44 działa w tym ciężkie, ok. 50 karabinów maszynowych (Tuliszka 2011; 
Drzymiciński 2009). W obliczu przeważających sił wroga garnizon walczył samotnie. 
Ostateczna kapitulacja nastąpiła dnia 10 października 1939 roku. Niemal pół roku później 
utworzono tu podobóz obozu w Stutthof. Głównym zadaniem więźniów były prace zwią-
zane z rozbiórką koszar zaprojektowanych przez prof. Jana Zachwatowicza (2013), które 
zakończono w maju 1941 roku. Budynek częściowo uszkodzono podczas walk, jednak naj-
większe spustoszenie wywołało wysadzenie obiektu w 1945 roku.

W 1946 roku rozpoczęto rozminowywanie terenu, a w miejscu wartowni nr 5 ustawiono 
krzyż i tablicę z nazwiskami poległych. Jednocześnie w koszarach nadal było słychać huk 
eksplodujących niewybuchów, co pogłębiało dewastację. 

Dnia 2 lipca 1962 roku został usunięty krzyż, w miejsce którego postawiono czołg T-34. 
Cztery lata później został odsłonięty Pomnik Obrońców Wybrzeża stworzony przez prof. 
Adama Haupta, Franciszka Duszeńko, Henryka Kitowskiego. Usytuowano go na 20-metro-
wym kopcu, dzięki czemu wyróżnia się w otaczającym krajobrazie. Jego forma przypomina 
wyszczerbiony bagnet wbity w ziemię. Podczas wizyty papieża Jana Pawła II miało tu miej-
sce spotkanie z 38 westerplatczykami oraz młodzieżą.

Przytoczony krótki rys niełatwej historii, umożliwia zrozumienie istoty i znaczenia tego 
miejsca dla polskiego narodu. Westerplatte jest bowiem rejonem bohaterskich wręcz hero-
icznych walk żołnierzy polskich (Bochenek 1980). Odwaga i upór walczących, wybrzmiewa 
również w słowach Bogdanowskiego (1996, s. 27): „za biernością, choćby poparta najwięk-
szą doskonałością techniczną postępowały klęski, uporczywa zaś aktywność (…) stwarzała 
podstawy do powstrzymania przeciwnika, a przynajmniej przedłużenia obrony. Najsilniejsza 
grupa warowna belgijskich fortyfikacji II wojny światowej – Eben Emael broniła się niecałe 
dwa dni, półobronne strażnice Westerplatte – siedem dni”. Warto przy tym podkreślić, iż 
zakładano, że Westerplatte będzie stawiać opór maksymalnie przez 36 godzin. 

Pierwsze wpisy w rejestr zabytków dotyczące Westerplatte sporządzono dopiero w 2001 
roku. Uzupełnienie o kolejne obiekty nastąpiło w 2008 roku. Rozporządzeniem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 sierpnia 2003 r. opisywany obiekt został uznany za po-
mnik historii pod nazwą „Pole Bitwy na Westerplatte”. Jak można przeczytać w uzasadnie-
niu, „celem ochrony jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, 
materialnych i niematerialnych symbolizujących heroizm i waleczność (…)”. W grudniu 
2002 roku zatwierdzono MPZP obejmujący obszar Westerplatte. W czasie przeprowadzo-
nej rewitalizacji zrekonstruowano bramę kolejową, a krótka przejażdżka drezyną stała się 
jednym z elementów programowych wycieczek. Tym sposobem dojeżdżamy do Cmentarza 
Obrońców zlokalizowanego w rejonie wartowni nr 5. Umieszczono tam liczne tablice upa-
miętniające historię miejsca, które stanowią wprowadzenie. Dalej zobaczyć można m.in. 
wartownię nr 1 wraz z wystawą wyposażenia wojskowego.
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Niby wszystko wygląda nienagannie, a duch miejsca przemawia tutaj z wielu stron. 
Zbaczając z głównego szlaku można zauważyć relikty położone nad Zatoką Gdańską. 
Znajdują się tam pozostałości po magazynach amunicyjnych. Mimo iż ścieżki zostały odno-
wione, to próba nauki kultury osobistej u niektórych jest bardzo trudna. Nowe tablice infor-
macyjne o interesującej formie w 2015 roku zniknęły ze swoich miejsc. Zostały częściowo 
połamane lub całkowicie wyrwane (por. ilustracja 1). Poza tym istnieje również problem 
zagospodarowania zieleni. Zastany stan utrudniał odnalezienie nie tylko pozostałości po 
obiektach militarnych, ale również samych tablic informacyjnych. Jak istotne jest urządze-
nie zieleni pisał m.in. Górski (2013, s. 137-147), który zwracał uwagę na to, że zapewnienie 
odpowiedniej ekspozycji obiektom wymaga niekiedy usunięcia elementów sąsiadujących 
ograniczających widok. Nad koronami drzew można zauważyć dumnie triumfującą wieżę 
dalmierza (por. ilustracja 2). W miarę zbliżania się do obiektu duma zaczyna maleć, a po 
wdrapaniu się na szczyt właściwie się kończy. Poza niesamowitym widokiem, który widzie-
li również żołnierze rozciąga się także woń uryny, gdyż miejsce zostało przez niektórych 
przekwalifikowane na publiczny szalet. Należy podkreślić, że wieża obserwacyjna jest rów-
nież wymieniona w zakresie Rozporządzenia Prezydenta RP. Co ciekawe, autorzy MPZP 
nie dostrzegają walorów wieży i możliwości wykorzystania jej jako punktu widokowego. 
Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do Twierdzy Wisłoujście ujętej w tym samym 
dokumencie. Oba z tych elementów funkcjonują obecnie jako punkty widokowe, jednak 
autorzy MPZP nie dostrzegli możliwości pełnienia takiej funkcji. Na planie dokumentu 
nie uwzględniono również wszystkich osi widokowych. W części tekstowej nie ustalono 
również warunków urbanistycznych, takich jak: intensywność zabudowy, zasady podziału, 
wysokość zabudowy, procent pokrycia działki zabudową, linii zabudowy, wytycznych do 
parkingów, wymaganych udogodnień urbanistycznych oraz obszarów zagrożeń, sposobu 
zagospodarowania tymczasowego, funkcji niepożądanych dla jednostki w obrębie, której 
znajduje się m.in. Pomnik Obrońców Wybrzeża. Wydaje się wręcz, że mimo istnienia MPZP 
niewiele z niego wynika bowiem częstokroć pojawia się zapis „nie ustala się”. Odwołując 
się do Rozporządzenia Prezydenta RP wiele osób zauważa, że nie wszystkie obiekty zostały 
w nim uwzględnione szczególnie, że liczba zabytków wpisanych do rejestru jest większa. 
Powodem takiej sytuacji może być m.in. fakt, iż część obiektów znajduje się na terenie jed-
nostki wojskowej.

Obecnie wielu turystów przyjeżdżających na Westerplatte, kieruje się wprost ku Pomnikowi 
Obrońców Wybrzeża oraz wartowni nr 1, w której znajduje się Oddział Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska, o części wschodniej nie mają oni pojęcia. Od lat Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy Tranzytowej Westerplatte i Fundacja 
Muzeum Lądowej Obrony Wybrzeża zabiegają o powstanie Muzeum na Westerplatte, co po-
pierał także ostatni z westerplatczyków mjr Ignacy Skowron (Wyrostkiewicz 2012). Niestety 
major nie dożył otwarcia muzeum, zmarł dnia 5 sierpnia 2012 roku.
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Ilustracja 1
Nowa infrastruktura w części wschodniej niknie w gęstwinie roślin,  
część tablic została zniszczona (2015)

Źródło: archiwum własne.

Ilustracja 2
Ze szczytu wieży dalmierza trudno podziwiać panoramę,  
zewsząd unosi się swąd uryny (2015)

Źródło: jak w ilustracji 1.
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W ostatnim czasie o Westerplatte znów zrobiło się głośno ze względu na chęć połączenia 
Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte. Przy tego typu decyzjach konieczne 
jest uwzględnienie charakterystyki placówek. W przypadku Muzeum II Wojny Światowej 
podczas tworzenia ekspozycji skupiono się na aspekcie społeczeństwa i przeżyciach wy-
wołanych przez konflikt. W przypadku Muzeum Westerplatte wydaje się bardziej stosowne 
ukazanie elementów militarnych i heroizmu walczących. Być może ze względu na te roz-
bieżności połączenie placówek wzbudza tak wiele obaw, gdyż może to doprowadzić do 
zatarcia niektórych wartości, które mogłyby być uwypuklone w przypadku oddzielnych mu-
zeów. 

Grób Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie

„…W dziejach Polski – dawnych i współczesnych – grób ten znajduje szczególne pokrycie. 
Szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz. Na ilu to 
miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedli-
wej bez Polski niepodległej na jej mapie?...”

Jan Paweł II

Po tych słowach homilii Papież Jan Paweł II, w trakcie pielgrzymki do Polski w 1979 
roku przywołał również słowa Artura Oppmana z utworu pt. Pacierz za zmarłych. To wła-
śnie podczas tej pielgrzymki padły pamiętne słowa „Niech zstąpi duch Twój! Niech zstąpi 
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Niektórzy uważają, że był to początek cudu, 
który doprowadził do obalenia komunizmu.

Pierwotnie Plac im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pełnił rolę dziedzińca Pałacu 
Saskiego. Miejsce stało się ogólnodostępne w 1791 roku. Należy nadmienić, iż w latach 
1841-1894 znajdował się tu pomnik poległych za wierność swojemu monarsze, będący 
symbolem siedmiu polskich oficerów, którzy zginęli w Noc Listopadową. Z uwagi na chęć 
budowy soboru św. Aleksandra Newskiego, monument został przeniesiony na plac Zielony.

W 1925 roku w arkadach pałacu wzniesiono Grób Nieznanego Żołnierza. Był i jest to 
nadal symbol bohaterów poległych bezimiennie za wolność Polski. Swoją koncepcją na-
wiązuje do Paryskiego Grobu Nieznanego Żołnierza będącego pierwszym tego typu po-
mnikiem. W czasie okupacji był to symbol podtrzymania narodowego ducha, gdzie często 
z narażeniem życia składano kwiaty. Od maja 1942 roku Ogród Saski był miejscem tylko 
dla Niemców. Dnia 28 grudnia 1944 roku nastąpiło wysadzenie Pałacu Saskiego, wtedy też 
poważnie został uszkodzony również grób, jednak nie zawalił się całkowicie, dlatego kolej-
nego dnia działania powtórzono – wtedy zniszczeniu uległo sklepienie. Nadal jednak było 
widać zarys obiektu dzięki trwającym kolumnom. 
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Pod koniec wojny podjęto decyzję o odbudowie pomnika. Dnia 13 listopada 1945 roku 
zaproponowano pierwszą koncepcję, która została odrzucona. W życie wcielono za to pro-
jekt Stępińskiego, którego głównym zamysłem było pokazanie grobu jako ruiny-symbolu. 
W 1946 roku został odsłonięty ponownie po odbudowie. 

Grób Nieznanego Żołnierza został uznany za zabytek dnia 1 lipca 1965 roku. Do dzisiaj 
odbywają się tu apele poległych w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Jego państwo-
wą rangę podkreśla także zapis w protokole dyplomatycznym dotyczący obowiązku odwie-
dzenia symbolicznego miejsca przez delegacje zagraniczne wizytujące Polskę. Odbywają 
się tu również uroczyste defilady i zmiany warty związane z najważniejszymi uroczystościa-
mi państwowymi. MPZP dla tego obszaru jest dopiero opracowywany.

Od kilku lat obserwuje się tutaj swoiste cykliczne przedstawienie dnia 11 listopada, które 
tylko częściowo jest transmitowane przez telewizję. Oczywiście jest to szczególny dzień, 
kiedy to składany jest hołd poległym, walczącym za wolność kraju. W tym celu na plac 
Piłsudskiego przybywa prezydent RP oraz inne osobistości. Wygłaszane są podniosłe pa-
triotyczne przemówienia. Ta niezwykła atmosfera umiera razem z odjazdem kolumny prezy-
denckiej. Już po 15 min za Grobem Nieznanego Żołnierza zaczyna się istny jarmark w złym 

Ilustracja 3
Większości osób przybywających na święta państwowe zależy na przekazaniu 
wartości historycznych, narodowych, patriotycznych, czy w związku z powyższym 
kolorowe balony i wata cukrowa obok portretu Józefa Piłsudskiego i flag Polski są 
stosownymi elementami podczas wydarzenia?

Źródło: jak w ilustracji 1.
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słowa tego znaczeniu. Tło stanowią już nie tylko korony drzew i fontanna Ogrodu Saskiego, 
ale również kolorowe balony i ruchome wiatraczki znane z bajek. Ponadto, w powietrzu wy-
czuwalny jest zapach nie tylko palących się zniczy na cześć pamięci poległych, ale również 
waty cukrowej czy popcornu, które są przyrządzane tuż obok portretów marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Z obserwacji wynika jednak, że największe kolejki są do mównicy, z której 
przemawiał prezydent (ilustracja 3) czy też do złożenia honorów przed grobem. Powstaje 
więc pytanie, czy Polacy oczekują jarmarku godząc się na bezwzględną komercjalizację, 
czy wolą jednak prawdziwie patriotyczną zadumę i szacunek do historycznych symboli i tra-
dycji miejsca oraz narodowej tożsamości? 

Niepokojące są również działania architektoniczne wokół placu np. nadbudowa Hotelu 
Europejskiego o dodatkową szklaną kondygnację, biurowiec Metropolitan bezdusznie przy-
słaniający ścianę Teatru Wielkiego. Niestety, liczba zrealizowanych inwestycji jest tak duża, 
że procesu chyba nie da się już zatrzymać. 

Wyniki

Edukacja patriotyczna jest niezwykle ważna w kształtowaniu właściwej postawy młode-
go pokolenia. Przekłada się na sposób dalszej troski o wspólne dobro – Ojczyznę. Jednak po 
wizycie w opisywanych miejscach młodzi Polacy mogą poczuć się oszukani, gdyż istnieje 
prawdopodobieństwo, że opisywane historie o dzielnych wojownikach w ich odczuciu staną 
się nieistniejącą bajką. 

W przypadku Westerplatte widać, iż są podejmowane pewne kroki w kierunku ochro-
ny zabytkowego miejsca. Należy jednak doprowadzić do ich zintensyfikowania, by zdążyć 
z właściwą ochroną. Bogdanowski (1993) pisząc o możliwościach rewaloryzacyjnych archi-
tektura militaris wskazywał 2 perspektywy: maksimum prac konserwatorskich dążących do 
przywrócenia pełni formy; bądź minimum działań tak by percepcja i kontemplacja naukowa 
oraz wrażeniowa mogła znaleźć oparcie w autentycznych formach. Drugi ze sposobów do-
skonale pasuje do Westerplatte. Część obszaru jest już zgodna z tym twierdzeniem, należy 
jednak się śpieszyć, by całość zabytkowego pola bitwy przetrwała dla dalszych pokoleń. 

Nowe wizje zagospodarowania placu i jego otoczenia zmieniają się dynamicznie. 
Związane jest to z bliskim sąsiedztwem Traktu Królewskiego przyciągającego rzesze tu-
rystów i rosnącymi wymaganiami społeczeństwa. Odbywające się tam „przedstawienia” są 
często niegodne tego miejsca. Jak wskazują obserwacje oraz liczne analizy aksjologiczne 
i przestrzenne, możliwe jest poszanowanie patriotycznego charakteru miejsca przy jedno-
czesnej organizacji imprez masowych w różnym charakterze. 

Istotny wkład w podtrzymanie pamięci i tożsamości miejsca mają organizacje społeczne. 
Gdyby nie starania i zabiegi stowarzyszeń, te wyjątkowe miejsca mogłyby przestać istnieć 
na zawsze. Działalność społeczna jest dowodem na to, że duch patriotyczny nie zginął, ale 
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wymaga wsparcia dla zintensyfikowania działań, w których czynnik czasu jest wyjątkowo 
istotny.

Tabela 1 
Zestawienie czynników powodujących utratę pozytywnej percepcji patriotyzmu miejsca

Nazwa obiektu Westerplatte Grób Nieznanego Żołnierza

Widok
 - zaniedbana roślinność 
 - zniszczone elementy informacyjne
 - brak zintegrowania obszaru otaczającego

 - kiczowate elementy dekoracyjne podczas 
świąt i uroczystości 

 - brak spójności i ładu w otaczających 
ścianach placu 

 - kontrasty zabudowy
Zapach  - woń moczu  - woń popcornu i waty cukrowej

Dźwięk -  - dźwięk muzyki,
 - hałas uliczny

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Prezentowane przykłady są dowodem na to, że słowa mogą znacznie wpływać na wy-
obrażenie miejsca i rozwój świadomości historycznej oraz tradycji rzeszy nowych pokoleń 
Polaków. Dotychczasowe zapisy w dokumentach planistycznych nie gwarantują godziwej 
ochrony wartości tak ważnych miejsc – świadków historii. Konsekwencją jest niestosowne 
względem charakteru miejsca użytkowanie a wręcz dewastacja. W obecnych czasach całe 
szczęście nie musimy przelewać swojej krwi w walce o dobro kraju, co jest zasługą naszych 
przodków. Jesteśmy jednak w zamian winni obrony zachowanych patriotycznych symboli 
przed ich zatraceniem. Naszą współczesną, nieocenioną bronią w edukacji patriotycznej są 
„niemi świadkowe dawnych wydarzeń”, dzięki którym ciągle żywy genius loci może prze-
mówić dając najlepszą lekcję historii, która jest przecież magistra vitae.
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Calling for Help from Patriotic Symbols

Summary

The case study brings to light the important issue of contemporary Poland, which is the lack 
of respect for the values of patriotic historical objects. The selection of facilities was based on the 
didactic program of the Polish language developed by the Ministry of National Education. This 
subject has a significant influence on shaping the mind and patriotic attitude of the young genera-
tion.The aim of the authors is to realize the dangers threatening the objects presented to pupils as 
key symbols of Polish patriotism. During the study there were analyzed the perceptual elements 
and planning documents. The lack of inhibition of degradation processes can result in irreversible 
loss of valuable value.

Key words: patriotism, protection of monuments, Westerplatte, Tomb of the Unknown Soldier.

Artykuł nadesłany do redakcji we wrześniu 2017 roku

© All rights reserved



NIEME WOŁANIE O POMOC SYMBOLI PATRIOTYCZNYCH28

Afiliacje: 
mgr inż. arch. kraj. Maciej Żołnierczuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Ochrony Środowiska
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
e-mail: maciej.zolnierczuk@gmail.com

mgr inż. arch. kraj. Ewa Rykała
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Katedra Sztuki Krajobrazu
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
e-mail: ewa.rykala@gmail.com


