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„ PATRIOTYZM JUTRA” W NASZEJ BIBLIOTECE edycja 2022

Patriotyzm jutra to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu,
dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski.
Zainteresowanie dziejami historycznymi, na które składają
się wydarzenia
polityczne, zjawiska społeczne, kulturalne, a także przemiany życia gospodarczego
i codziennego jest naturalnym i ważnym punktem szeroko pojętej edukacji
kulturowej. Wiedza o przodkach, ich doświadczeniach, wyborach życiowych,
sposobie widzenia świata jest istotnym elementem polskiej tożsamości oraz
źródłem inspiracji. Znajomość wydarzeń historycznych, polskich tradycji, a także
tradycji różnych grup narodowościowych i etnicznych zamieszkujących historyczne
ziemie Polski i Rzeczypospolitej, pozwala na zdobywanie większej świadomości
samego siebie oraz chroni przed uproszczonym pojmowaniem świata i uleganiem
ideologiom. W konsekwencji pielęgnowanie pamięci, rozmowa i refleksja nad
spuścizną historyczną umożliwiają budowę postaw patriotycznych i obywatelskich.
Znajomość dziejów Polski staje się ostatecznie inspiracją do działania, w tym
angażowania się w działalność społeczną służącą dobru wspólnoty narodowej i
lokalnej, ceniącej sobie wartości ogólnoludzkie, ufającej sobie i współpracującej.

„Patriotyzm Jutra” jest programem realizowanym od 2006 roku ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od
2009 roku. W latach 2009-2021 rozdysponowano 36 mln złotych i dofinansowano
ponad 1400 projektów. Zgłoszono blisko 11 000 projektów z całej Polski.
W Edycji na 2022 rok Powiatowej Bibliotece Publicznej w Opolu Lubelskim udało się
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zdobyć grant na realizację projektu pt. „ Ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci
narodowej opolskiego powiśla”.
W ramach projektu opracowano ewidencję wszystkich miejsc pamięci narodowej w
powiecie opolskim, przygotowano dokumentacje zdjęciową a obecnie toczą się
prace nad filmikiem i opracowaniem wystawy objazdowej typu rollup oraz
przygotowywane są teksty do folderów.
Wystawa objazdowa będzie zawierała bogatą dokumentację zdjęciową, mapy i opisy
wydarzeń historycznych. Wystawa prezentowana będzie w bibliotekach publicznych,
szkolnych oraz w innych instytucjach kultury i oświaty. Powstanie również folder
będący rozszerzeniem i uzupełnieniem wystawy, będzie on nieocenionym źródłem
informacji o miejscach pamięci narodowej i ich historii. Filmy zawierające
wspomnienia świadków wydarzeń oraz informacje historyczne o miejscach, ludziach
i wydarzeniach prezentowane będą na portalach społecznościowych. Tak
opracowane materiały będą doskonałą formą edukacji historycznej poświęconej
miejscom pamięci narodowej opolskiego powiśla.

Uzupełnieniem będzie konkurs wiedzy na temat miejsc pamięci narodowej. Kupony
konkursowe oraz regulamin konkursu już niebawem zostanie zamieszczony na
naszej stronie oraz na stronie powiatu opolskiego. Kupony będą również dostępne w
bibliotekach publicznych oraz szkolnych. Już dziś zachęcamy do udziału w konkursie
na laureatów czekają bardzo atrakcyjne nagrody.
W trakcie realizacji projektu, chcemy również nawiązać współpracę z urzędami
miast i gmin powiatu opolskiego oraz szkołami różnego szczebla w celu
wypracowania systemu opieki nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w
poszczególnych gminach, aby dzieci i młodzież poznając historię tych miejsc
zadbała również o ich wygląd. Każde miejsce powinno mieć szkołę, która się nim
zajmuje i o nie dba, aby je ocalić od zapomnienia.
Działania realizowane w projekcie są poparte diagnozą potrzeb, ponieważ do tej
pory brakowało takich materiałów. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się
do rozwoju edukacji i świadomości historycznej lokalnej społeczności, tak aby ocalić
od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla.
op. E. Żyszkiewicz
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