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Słowo wstępne
Szanowni Państwo,
jako Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych mamy zaszczyt zaprezentować Państwu nasz
pierwszy raport pod tytułem Jak promować patriotyzm wśród młodych?
Patriotyzm to pojęcie niejednokrotnie odmieniane przez wiele przypadków.
Podczas trzech zjazdów z młodymi ludźmi z województwa śląskiego pracowaliśmy nad nowymi
sposobami docierania i promowania patriotyzmu wśród młodych Polaków.
Młodzi oczekują autentyczności i żywego świadectwa, spotkań z osobami, które służą naszej
ojczyźnie i ją kochają.
W raporcie zaproponowaliśmy szereg rozwiązań i rekomendacji, które mogą zmienić oblicze
patriotyzmu wśród młodych.

Owocnej lektury!

Michał Budny
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Cel projektu i jego metodologia
Celem projektu Patriotyzm na nowo była diagnoza opinii młodego pokolenia na temat
współczesnego patriotyzmu oraz wypracowanie metod i miejsc promowania postaw
patriotycznych wśród pokolenia, które dopiero kształtuje swoje rozumienie tej deﬁnicji.
Dodatkową okolicznością, która była brana pod uwagę w trakcie przygotowania projektu,
była pandemia COVID-19. Przyczyniła się ona do izolacji społecznej i osłabienia więzi
międzyludzkich. W szczególności młodzi ludzie od początku 2020 roku spędzali więcej czasu
w rzeczywistości wirtualnej niż wcześniej. W związku z używaniem mediów społecznościowych
wzrasta zagrożenie zamykania się w bańkach informacyjnych i utraty tradycyjnego systemu
wartości.
W swoich założeniach projekt Patriotyzm na nowo miał przyczynić się do integracji
środowisk młodzieżowych w oparciu o ideę nowoczesnego patriotyzmu oraz dać możliwość
wymieniania się doświadczeniami i podejmowania dialogu w istotnych kwestiach społecznych.
Forma projektu była także okazją do ekspresji postaw, prowadzenia merytorycznych dyskusji
i konfrontowania poglądów oraz opinii.
Dzięki zajęciom prowadzonym przez doświadczonych wykładowców i trenerów
uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z różnym rozumieniem patriotyzmu. Dowiedzieli się np.
czym jest patriotyzm gospodarczy, dlaczego język jest dobrem narodowym, jak ważne są relacje
międzynarodowe dla dobra kraju oraz dlaczego dialog jest kluczem do wzajemnego poznania
i zrozumienia.
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Metodologia realizacji głównego celu projektu zakładała połączenie teorii i praktyki
patriotyzmu osadzonych w społecznym kontekście lokalności prowadzonych działań. Połączenie
działania z zakresu teorii i praktyki zakładało odwołanie do funkcjonalnych skutków możliwości
kreowania postaw patriotycznych w perspektywie kreowania oczekiwanych postaw aksjologicznych.
Twórczym mechanizmem wprowadzania w problematykę patriotyzmu było poznawanie
i doświadczanie historii, w szczególności tej lokalnej, deﬁniowanej poprzez miejsca, w których
przebywali uczestnicy projektu. W zależności od tego, w jakim miejscu prowadzone były
działania, poznawano istotne z punktu widzenia celu projektu miejsca, postaci oraz fakty z nimi
związane. Tworzona w ten sposób impresja łączyła tradycyjne rozumienie patriotyzmu
z przeżywaniem go w formie doświadczenia pokoleniowego młodych, ograniczanych pandemią
COVID-19.
Metodologia realizacji projektu zakładała trzy typy działań: seminaria, warsztaty oraz
działania plenerowe. Do ich prowadzenia zostali zaproszeni specjaliści, którzy zapewnili
merytoryczną jakość prowadzonych zajęć. Ich selekcja i dobór poprzez jednoznaczne
ukierunkowanie na osiągnięcie celu umożliwiła realizację projektu na wysokim poziomie.
Prowadzący posiadali zarówno doświadczenie akademickie, jak i praktyczne. Osoby zarządzające
projektem zapewniły komfortowe warunki prowadzonych zajęć oraz organizacyjną spójność
z częścią plenerową.
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Operacjonalizacja działań projektowych: cele szczegółowe
W trakcie przygotowania projektu zostały sformułowane cele szczegółowe.
REKRUTACJA 25 UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Dla realizacji tego celu wdrożono działania w postaci szerokiej kampanii w mediach
społecznościowych, w szczególności za pośrednictwem portalu Facebook.
W tym celu przygotowaliśmy kampanię promocyjną zachęcającą młode osoby z województwa
śląskiego do udziału w projekcie.
Stworzyliśmy specjalnie sprecyzowaną kampanię marketingową opartą o zasadę targetowania – dotarcia do uczniów i studentów w wieku od 18 do 30 roku życia, mieszkających
w województwie śląskim. Oprócz działań w mediach społecznościowych korzystaliśmy z kanałów
informacyjnych innych zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych. Dzięki ich pomocy pozyskaliśmy kolejnych uczestników.
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REKRUTACJA 12 PROWADZĄCYCH DZIAŁANIA W PROJEKCIE
Polegała na wyborze prelegentów posiadających doświadczenie w dialogu z młodymi ludźmi oraz
reprezentujących konkretną historię, kompetencje i umiejętności. Celem projektu było ukazanie
pojęcia patriotyzm w możliwie jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Nasze założenie musiało
zatem znaleźć odzwierciedlenie w dobrze prelegentów.
Dlatego podczas pierwszego ze zjazdów w dużej mierze skoncentrowaliśmy się na
pojęciu patriotyzmu gospodarczego. W tym celu zaprosiliśmy do wygłoszenia prelekcji profesora
Waldemara Wojtasika oraz wiceprezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Mateusza
Rykałę. Prelekcje te umożliwiły uczestnikom zapoznanie się z największymi wyzwaniami
stojącymi przed naszą ojczyzną z punktu widzenia funkcjonowania światowej i krajowej
gospodarki.
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Poprzez realizację projektu chcieliśmy przedstawić uczestnikom osoby, które na co dzień
dbają o sprawne funkcjonowanie ich małych ojczyzn. W tym celu do wygłoszenia prelekcji
zaprosiliśmy: burmistrz Ogrodzieńca Annę Pilarczyk, wiceprezydenta Mysłowic Mateusza
Targosia oraz członka zarządu powiatu zawierciańskiego Piotra Czarnojańczyka.
Niewątpliwie rozmowa o patriotyzmie nie byłaby możliwa bez spotkania z prawdziwym
świadkiem historii, dlatego uczestnicy Patriotyzmu na nowo rozmawiali z Przemysławem
Miśkiewiczem, byłym opozycjonistą i członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów podczas
stanu wojennego.
Ostatnim kryterium, według którego dobraliśmy prelegentów projektu, była chęć przedstawienia uczestnikom społeczników, działaczy organizacji pozarządowych. Do wygłoszenia
prelekcji zaprosiliśmy: Aleksandrę Klimkowską (Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych), Petrosa
Tovmasyana (Klaster Innowacji Społecznych), Marcina Litwina (Ochotnicze Hufce Pracy),
Karola Szymurę, Patryka Strzałkowskiego, Ewę Gruchot, Michała Budnego
i Patryka Strzałkowskiego – angażujących się w działalność w trzecim sektorze.
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PRZEPROWADZENIE 4 SEMINARIÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Prowadzący seminaria dobrani byli z różnych dziedzin życia społecznego. Byli to zarówno
wykładowcy uniwersyteccy, samorządowcy, działacze społeczni, jak również przedstawiciele
myśli ekonomicznej i gospodarczej.

PRZEPROWADZENIE 6 PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW DLA UCZESTNIKÓW
PROJEKTU
Jako pomysłodawcy i organizatorzy projektu wyszliśmy z założenia, że niezwykle cenną
umiejętnością jest wcielanie zdobytej wiedzy w życie. Stąd uczestnicy komunikowali się,
debatowali, przedstawiali swoje racje czy pracowali w grupach.

PRZEPROWADZENIE 6 DZIAŁAŃ PLENEROWYCH
Dobór miejsc, w których odbywały się poszczególne części projektu, nie był przypadkowy.
Ogrodzieniec jest sercem Jury Krakowsko-Częstochowskiej, z najbardziej znanym
zamkiem na szlaku Orlich Gniazd. Miejsce to w szczególny sposób pokazało naszym uczestnikom
potrzebę dbania o tradycję i miejsca historyczne. W trakcie projektu uczestnicy zapoznali się
z historią zamku oraz zwiedzili jego ruiny.
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Zjazd w Gliwicach stanowił okazję do poznania uroków tradycyjnej śląskiej architektury.
Wizyta pozwoliła przybliżyć uczestnikom historię regionu, w szczególności ukazując trud
i poświęcenie mieszkańców Śląska.
Ostatni zjazd w Istebnej był okazją do poznania lokalnej tradycji koronki koniakowskiej
oraz zwiedzenia Trójstyku – miejsca skrzyżowania trzech granic, symbolu ponadnarodowego
pojednania i współpracy.
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Opis zrealizowanych działań
Po przeprowadzeniu rekrutacji uczestników projektu oraz prowadzących poszczególne części
merytoryczne zrealizowano zakładane działania.
SEMINARIA
seminarium Waldemara Wojtasika, profesora Uniwersytetu Śląskiego
Zajęcia były poświęcone patriotyzmowi w ekonomii. Stanowiły inspirującą podróż do świata
gospodarki, ekonomii w ujęciu międzynarodowym. Tradycyjny wykład został połączony
z dyskusją, dzięki czemu pozwolił uczestnikom zdobyć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań
z zakresu gospodarki, ekonomii oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Dowiedzieliśmy się, że kapitał ma narodowość, a patriotyzm ekonomiczny wyraża się np.
w płaceniu podatków i wspieraniu polskich ﬁrm. Profesor Wojtasik, przedstawiając powyższe
zagadnienia, przytaczał fachowe statystyki naukowe, co niewątpliwie rozwinęło zdolności
poznawcze uczestników.

seminarium Mateusza Rykały, wiceprezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Podczas spotkania wiceprezes Rykała wraz z uczestnikami określił korzyści wynikające z objęcia
ﬁrm strefą ekonomiczną i opisał rozwój przykładowych biznesów znajdujących się w takiej streﬁe.
Prelegent wielokrotnie akcentował, jak istotna jest znajomość drugiego, obok
angielskiego, języka obcego, zarówno w biznesie, jak i świecie nauki. Poruszył także kwestie
gospodarcze, które mają wpływ na znaczenie danego języka w skali globalnej. Prowadzący,
wskazując na wzrost znaczenia języka rosyjskiego w biznesie, zachęcał w inspirujący sposób do
jego nauki.
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seminarium Mateusza Targosia, wiceprezydenta miasta Mysłowice
W trakcie spotkania wiceprezydent Targoś określił działania i opisał aktywizację samorządów
lokalnych. Opowiadał o wariantach i możliwościach, jakie można podjąć, chcąc rozpocząć służbę
na rzecz mieszkańców i swoich małych ojczyzn.
Zaakcentował, jak ważne jest planowanie oraz podejmowanie prób działania.
Prowadzący poza opisem swojej drogi zawodowej przekazał uczestnikom praktyczne wskazówki.
Podczas seminarium pojawiło się wiele pytań i zagadnień frapujących uczestników, chcących
zaangażować się w działalność lokalną.
Opisana historia sceny politycznej na przestrzeni lat pozwoliła przybliżyć nastroje oraz
motywacje panujące w branży politycznej podczas ostatnich dekad. Dzięki wyjaśnieniu
najważniejszych aspektów uczestnicy zakończyli seminarium z przemyśleniami i wnioskami,
których do tej pory część z nich nie dostrzegała, a dzięki otrzymanym uwagom utwierdzili się
w kierunkach i dziedzinach, w których powinni działać.
seminarium Marcina Litwina, śląskiego komendanta Ochotniczych Hufców Pracy
Komendant Litwin rozpoczął zajęcia od wyjaśnienia, czym dokładnie są OHP, czyli państwowe
jednostki budżetowe nadzorowane przez ministra właściwego ds. pracy. Realizują zadania
określone w ustawie o instytutach rynku pracy, promują zatrudnianie oraz działanie na rzecz
młodzieży czującej zagrożenie odtrącenia społecznego czy osób bezrobotnych do 25 roku życia.
Celem OHP jest wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową
i ekonomiczną młodzieży.
Prowadzący podzielił się też informacjami na temat tego, czego poszukują pracodawcy,
i na jakich przedmiotach maturalnych należy skupić szczególną uwagę. Spotkanie uczestników
z komendantem zakończyły liczne pytania, głównie w sprawie rozwoju osobistego, oraz
spekulacje o tym, który z kierunków studiów przez najbliższe lata będzie najbardziej rozwijany.
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WARSZTATY

warsztaty Aleksandry Klimkowskiej, redaktor naczelnej magazynu akademickiego „Koncept”
Warsztaty o komunikacji były dla uczestników lekcją kultury zarówno w życiu codziennym, jak
i biznesie.
Obok teorii uczestnicy wykonywali ćwiczenia praktyczne, które podniosły ich
umiejętności społeczne, tak istotne w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dzięki
uświadomieniu sobie zasad dobrego wychowania i praktycznemu przećwiczeniu nabytej wiedzy
można lepiej komunikować się z ludźmi, przekonywać ich do własnego stanowiska, czy czuć się
pewniej w dyskusji.
warsztaty Piotra Czarnojańczyka, członka zarządu powiatu zawierciańskiego
Podczas warsztatów uczestnicy w grupach wymyślali projekty społeczne na wskazany temat za
określaną kwotę grantu. Symulacja pozwoliła pobudzić myślenie projektowe i skupienie się na
realnych potrzebach lokalnych społeczności.
Wyniki pracy zostały zaprezentowane na scenie. Uczestnicy dostali feedback dotyczący
samego projektu, jak i swojego wystąpienia przed audytorium.
warsztaty Petrosa Tovmasyana, prezesa Klastra Innowacji Społecznych
Po wstępnym zdeﬁniowaniu przez każdego uczestnika pojęć polskości i patriotyzmu nastąpiła
rozmowa o różnym rozumieniu tych słów. Rozmowa ta dała impuls do dyskusji na temat tego, jaki
jest i jaki być powinien polski patriotyzm, szczególnie patriotyzm młodych ludzi, którzy już dziś
tworzą Polskę przyszłości.
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warsztaty Ewy Gruchot, konsultantki merytorycznej i Patryka Strzałkowskiego, eksperta
politycznego
Warsztaty pozwoliły poznać najważniejsze założenia raportu, nad którym uczestnicy pracowali
w grupach. Prowadzący zwracali uwagę na podział zadań i poszczególne etapy pisania, objaśnili
zasady pisania raportów. Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie dzielili się pomysłami,
wnioskami i analizami uwzględnionymi w raporcie.

warsztaty Karola Szymury, wiceprezesa Instytutu Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki
Karol Szymura przygotował wstęp teoretyczny do debat oxfordzkich.
Po wytłumaczeniu uczestnikom zasad nastąpił czas na przygotowanie merytoryczne do
debaty. Czteroosobowe drużyny zmierzyły się w debatach stojących na wysokim poziomie.
Tematami były: zbrodnie PRL-u powinny zostać rozliczone oraz patriotyzm to wstyd. Uczestnicy
zwiększyli swoje zdolności wystąpień publicznych, a po zakończeniu i ogłoszeniu wyników każdy
debatant otrzymał feedback dotyczący swojej prezentacji. Prowadzący ocenił występ, wskazał
plusy i minusy każdego wystąpienia oraz przekazał wiele rad dotyczących tego typu wystąpień.
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warsztaty Przemysława Miśkiewicza, byłego opozycjonisty
Przemysław Miśkiewicz, śląski działacz opozycyjny z czasów PRL-u, opowiadał o swojej historii
i walce w niepewnych czasach.
Spotkanie poprzedzone było pokazem ﬁlmu dokumentalnego o działalności
Przemysława Miśkiewicza podczas stanu wojennego w Polsce (XII 1981 – VII 1983) oraz dalszej
działalności w latach 80. w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski opozycjonista opowiadał
również o organizacji i uczestnictwie w strajkach późnych lat 80., m.in. o protestach w JastrzębiuZdroju, gdzie – będąc członkiem sztabu wspomagającego strajki w paraﬁi Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła – współpracował z księdzem Czerneckim.
Po wykładzie nadszedł czas na rozmowę i pytania. Omówiono patriotyczne pobudki
zrywów antykomunistycznych i ogólne rozumienie patriotyzmu. Samo spotkanie zostało przez
uczestników ocenione jako bardzo budujące i inspirujące.
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DZIAŁANIA PLENEROWE
Ogrodzieniec
Przewodnik przybliżył nam historię i legendy, które krążą o zamku Ogrodzieniec. Na zaproszenie
burmistrz Anny Pilarczyk odwiedziliśmy zamek także późnym wieczorem, aby zobaczyć pokaz
duchów. Podczas specjalnej atrakcji Zwiedzanie z Duchami uczestnicy utrwalili poznane
wcześniej lokalne legendy oraz historie, a między murami ruin zamku mogli spotkać pojawiające
się zjawy, duchy i postacie historyczne.

Gliwice
Spacerowaliśmy po historycznej części miasta. Uczestnicy zobaczyli liczne zabytkowe kamienice,
rynek oraz zmodernizowane historyczne miejsca i budowle. Wieczorem złożyliśmy kwiaty pod
pomnikiem Marszałka Piłsudskiego. Podczas spaceru uczestnicy dzięki przewodnikowi
poznawali historię Gliwic i regionu.

Istebna
Ostatni zjazd w Istebnej był okazją do poznania lokalnej tradycji koronki koniakowskiej oraz
zwiedzenia Trójstyku – miejsca skrzyżowania trzech granic, symbolu ponadnarodowego
pojednania i współpracy.
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Opis realizacji celu głównego projektu
Stworzenie współczesnej deﬁnicji patriotyzmu
Punktem wyjścia do prób zdiagnozowania postrzegania patriotyzmu wśród młodych było
zapoznanie uczestników z tradycyjnym jego rozumieniem. Zaproponowano trzy powiązane
logicznie deﬁnicje słowa patriotyzm:

·

„postawa osoby, która kocha swoją ojczyznę, czuje się jej częścią, działa dla jej dobra
i jest gotowa wiele dla niej poświęcić” (Wielki Słownik Języka Polskiego);

·

„w znaczeniu ogólnym wszelkie umiłowanie ojczyzny jako miejsca swojego
pochodzenia i/lub zamieszkania” (Encyklopedia PWN);

·

„miłość ojczyzny, przywiązanie do swojego narodu” (Słownik języka polskiego pod red.
W. Doroszewskiego).

W trakcie projektu uczestnicy sformułowali następujące deﬁnicje patriotyzmu:

·

historyczną: niezależnie od czasów, w jakich żyjemy, niezwykle ważne w patriotyzmie
jest pamiętanie o przeszłości oraz wykorzystywanie historii w celu unikania błędów;

·

ekonomiczną: patriotyzm ekonomiczny powinien mieć swoje podstawy w świadomości;
opierać się nie tylko na wiedzy konsumenckiej, dotyczącej pochodzenia produktów, ale
również zrozumienia, na co przekazywane są podatki pobierane zarówno przez władzę
lokalną, jak i państwową. Obywatel powinien widzieć calowość płacenia podatków
i widzieć efekty tych wpłat. Podatnik, który nie zobaczy rozwoju lokalnej infrastruktury,
lub zbyt długo będzie musiał oczekiwać na pomoc medyczną, będzie mniej skłonny do
ponoszenia obciążeń ﬁskalnych;
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·

bezpieczeństwa i porządku: patriotyzm silnie powiązany jest ze służbą, która umożliwia
zapewnienie społeczeństwu szeroko rozumianego bezpieczeństwa (ekologicznego,
społecznego, prawnego, zdrowotnego, mienia, narodowego itp.). Służba ta powiązana
jest nie tylko ze służbami państwowymi (policja, straż pożarna, straż graniczna, jednostki
wojskowe, agencja bezpieczeństwa wewnętrznego itd.), ale również organizacjami
pozarządowymi (harcerstwo, bractwo kurkowe, ochotnicza straż pożarna) czy
oddolnymi zrywami na rzecz lokalnej społeczności, takimi jak wolontariat dla seniora.
Dlatego też ważny w samym patriotyzmie, prócz takiej służby, jest szacunek dla
wszystkich tych, którzy się jej podejmują;

·

etnoregionalną: patriotyzm lokalny różni się kulturowo od patriotyzmu narodowego,
ponieważ jest zależny od regionu. Na region i jego kulturę mają wpływ nie tylko
naleciałości innych narodów, które były kiedyś w posiadaniu danego obszaru, ale również
geograﬁczne ukształtowanie terenu, ﬂora i fauna. Rodzi to charakterystyczne zwyczaje
kulinarne, ubiór, czasem również wydarzenia i zwyczaje lokalne podkreślające
wyjątkowość regionu. W takim obszarze działają m.in. koła gospodyń wiejskich;

·

kształtującą: młodym ludziom należy pokazać, że patriotyzm to coś więcej niż polska
ﬂaga lub hymn. Patriotyzm musi być ukazany jako styl bycia, swego rodzaju droga
osobistego rozwoju.
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Określenie hubów komunikacyjnych promujących patriotyzm
Uczestnicy na bazie rozważań o patriotyzmie określili także potencjale kierunki jego promocji
w młodym pokoleniu za pomocą tzw. hubów komunikacyjnych.
Oprócz głównych hubów komunikacyjnych, takich jak internet czy media oraz operujący
nimi celebryci, istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe działające w społeczeństwie na
rzecz wdrażania idei. Dają przykład rzeczywistymi akcjami i niezaprzeczalnymi zasługami
zarówno dla jednostek, jak i całych grup społecznych.
Jako potencjalne huby komunikacyjne mogące służyć do promocji patriotyzmu
uczestnicy projektu wskazali:
·

Ochotnicze Hufce Pracy zajmujące się aktywizacją zawodową i społeczną młodzieży
w trudnej sytuacji życiowej, która przez złe warunki ekonomiczne i osobiste miałaby
niewielkie szanse na samodzielną poprawę swojej sytuacji życiowej.

·

Ochotnicze Straże Pożarne od lat gromadzące ludzi zaangażowanych
w bezpieczeństwo i życie lokalnej społeczności, stające się nieodzownym elementem
uroczystości małych miejscowości, przyczyniające się tym do rozwoju lokalnego
patriotyzmu.

·

Rady Dzielnic świadome potrzeb lokalnych społeczności, mogące angażować się
w rozwiązywanie problemów na poziomie trudno osiągalnym dla struktur państwa,
integrujące najmniejsze komórki tworzące organizm, jakim jest naród.

·

Harcerstwo kontynuujące tradycje młodzieży patriotycznej, czyli głębokie
zaangażowanie w budowanie przyszłości państwa w oparciu o współpracę, braterstwo
i samoorganizację.

·

Filantropów i społeczników angażujących się w działania jako jednostki. Patriotyzm jest
zjawiskiem równie społecznym, co osobistym. Za każdą akcją patriotyczną stoją ludzie
dobrej woli i wielkiej chęci, ich pozytywistyczna praca od podstaw jest podstawą tzw.
małego patriotyzmu.

·

Celebrytów będących szczególnym przypadkiem osobistego zaangażowania, których
niemal całe ich życie stanowi obiekt zainteresowania opinii publicznej. Poprzez ich
oddziaływanie można traﬁć do grup, których tradycyjne sposoby promocji patriotyzmu
mogłyby nie objąć.
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Wskazanie sposobów kultywowania patriotyzmu
Podczas prac seminaryjnych i warsztatowych realizowanych w projekcie uczestnicy nakreślili
także możliwe kierunki działań związanych z kultywowaniem patriotyzmu.
Organizowanie wydarzeń i zaangażowanie do działania stwarza poczucie sprawczości
i wpływu, czego przykładem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do udziału w wydarzeniach
o charakterze wolontariackim.
Przykładami mogą być koordynowanie i wspieranie grupy podczas wydarzeń religijnych
(np. koncertu ewangelizacyjnego Nowej Ewangelizacji, Światowych Dni Młodzieży) czy
gospodarczych (jak Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach).
Ważna jest też działalność organizacji, takich jak Association des états généraux des
étudiants de l'Europe (AEGEE) czy Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej.
Zabieranie dzieci i młodzieży na wolontariaty Caritasu, Szlachetnej Paczki czy Akademii
Przyszłości pozwala wydobyć z nich postawę miłości do ojczyzny oraz drugiego człowieka.
Postawę patriotyczną można kształtować poprzez organizowanie akcji z okazji świąt czy
dni wolnych, takich jak Narodowe Święto Niepodległości, święta Bożego Narodzenia czy ferie
zimowe i obozowiska.
Wydarzenia takie jak uroczyste pogrzeby np. majora Łupaszki czy Inki, odtwarzanie
strojów wojskowych i ludowych oraz pokazywanie wzorców historycznych pobudza nie tylko
wyobraźnię i wspomnienia, ale też przeciwdziała anomii i wskrzesza miłość do ojczyzny
u najmłodszych, w związku z czym młode osoby zapoznają się z historią, a także praktykują ją jako
pisanie nowych wydarzeń swoim osobistym uczestnictwem.
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Wskazanie organizacji wspierających patriotyzm
Możliwość zainspirowania młodych do postawy patriotycznej, ale przede wszystkim pokazania
wymiernych z niej korzyści, odwołuje się do działań społecznych liderów i ich organizacji. Organizacje społeczne pozwalają zaangażować osoby o różnych predyspozycjach i zainteresowaniach.
W trakcie zajęć projektowych uczestnicy wskazali następujące przykłady organizacji
wspierających patriotyzm wśród młodzieży:
·

Ochotnicze Hufce Pracy pozwalające zaangażować młodzież oraz osoby bezrobotne
tak, by te mogły poświęcić swoją energię i czas, przysługując się pracą na rzecz lokalnej
społeczności.

·

Alternatywną Szkołę Biznesu i Rozwoju Osobowego (ASBiRO) – uczelnię dla
przedsiębiorców pozwalającą nabyć umiejętności biznesowe oraz oddania ojczyźnie
tego, co najlepsze. Wśród dotychczasowych prelegentów ASBiRO byli prezesi Malmy,
Bakallandu, Atlasu oraz innych wiodących polskich ﬁrm. Uczelnia ta prowadzi lekcje
ekonomii dla młodzieży.

·

Regionalną Izbę Gospodarczą oraz Forum Młodych RIG – wieloletnich organizatorów Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, w trakcie
którego gromadzi się największy biznes w tej części Europy, a także kilkuset młodych
wolontariuszy.
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·

Koła Naukowe działające przy uczelniach, które pozwalają rozwijać kompetencje
i wiedzę w różnych dziedzinach wiedzy na całym świecie, np. Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego współpracuje z uczelniami amerykańskimi,
organizując wspólnie Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Na te zajęcia zapraszani są najlepsi studenci i absolwenci.

·

John Maxwell Team Polska – organizację, która szkoli liderów na całym świecie od
Polski, Rumunii i Hiszpanii po Stany Zjednoczone, Meksyk i Gwatemalę. Nauczyciele
John Maxwell Team brali udział w transformacji liderów na Dominikanie i Afryce,
a program Global Youth Initiative pokazuje, jak działać także w swoim kraju – globalnie
i lokalnie.

·

Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki z siedzibą w Katowicach
powstały z myślą o działaniu w obszarze trzeciego sektora. Jednym z głównych celów
Fundacji jest działalność w obszarze edukacji historyczno-patriotycznej w oparciu
o innowacyjne formy aktywności obywatelskiej. Modus operandi Instytutu jest
podejmowanie inicjatyw zmierzających do rozwoju edukacji oraz budowanie
świadomości obywatelskiej poprzez nowoczesne i interaktywne techniki przekazu.
Instytut Inicjatyw Lokalnych to organizacja, której przyświeca promowanie postaw
propatriotycznych na terenie całej Polski.
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Ewaluacja realizacji celów szczegółowych projektu
Zrealizowano cele szczegółowe.
ZREKRUTOWANO 25 UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Poza kryterium wieku proces rekrutacji zapewnił wewnętrzną różnorodność uczestników: kobiety,
mężczyzn, studentów, absolwentów, osoby z małych miast oraz metropolii.
ZREKRUTOWANO 12 PROWADZĄCYCH DZIAŁANIA W PROJEKCIE
Prowadzący działania zostali zrekrutowani w oparciu o kompetencje merytoryczne, zapewniające
wysoką jakość realizowanych zadań.
PRZEPROWADZONO 4 SEMINARIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Zrealizowano seminarium:
· Waldemara Wojtasika, profesora Uniwersytetu Śląskiego;
· Mateusza Rykały, wiceprezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
· Mateusza Targosia, wiceprezydenta miasta Mysłowice;
· Marcina Litwina, śląskiego komendanta Ochotniczych Hufców Pracy.
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PRZEPROWADZONO 6 PRAKTYCZNYCH WARSZTATÓW DLA UCZESTNIKÓW
PROJEKTU
Zrealizowano warsztat:
·

Aleksandry Klimkowskiej, redaktor naczelnej magazynu akademickiego „Koncept”
o komunikacji;

·

Petrosa Tovmasyana, prezesa Klastra Innowacji Społecznych o patriotyzmie;

·

Ewy Gruchot, konsultantki merytorycznej i Patryka Strzałkowskiego, eksperta
politycznego o tworzeniu raportów;

·

Karola Szymury, wiceprezesa Instytutu Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki
o debatach oxfordzkich;

·

Przemysława Miśkiewicza, byłego opozycjonisty o działalności podczas stanu
wojennego;

·

Piotra Czarnojańczyka, członka zarządu powiatu zawierciańskiego o projektach
społecznych.

PRZEPROWADZONO 6 DZIAŁAŃ PLENEROWYCH
Zrealizowano działanie plenerowe:
·

poznanie historii Jury Krakowsko-Częstochowskiej

·

zwiedzanie zamku w Ogrodzieńcu;

·

spacer po historycznej części Gliwic;

·

złożenie kwiatków pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Gliwicach;

·

wycieczkę do muzeum koronki Koniakowskiej;

·

odwiedzenie Trójstyku na granicy Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej.
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Wnioski z realizacji projektu
Główną ideą projektu Patriotyzm na nowo była integracja przedstawicieli młodego pokolenia
wokół idei dobra ojczyzny, a doświadczanie nowej wiedzy było okazją do ich samorozwoju.
Motywacja wzięcia udziału w projekcie zachęciła uczestników nie tylko z różnych części
Śląska, ale także z innych obszarów Polski. Granice województw, różny wiek, odmienny systemy
wartości i poglądy nie wytworzyły barier ani nie przeszkodziły efektywnej pracy w grupach.
Dzięki integracji uczestnicy doświadczyli nowych sytuacji i poszerzyli swoje horyzonty
poznawcze. Seminaria, warsztaty, prelekcje, wycieczki w niestandardowe miejsca dały klucz do
otwarcia drzwi ciekawości i możliwości samorealizacji. Skutkowało to poszerzeniem wiedzy,
szczególnie tej z obszaru historii, ekonomii i polityki.
Skuteczna edukacja była jednym z celów projektu, dlatego postawiono na spotkania
z politykami, wykładowcami i praktykami życia społecznego. Dzięki zajęciom terenowym
uczestnicy mogli poczuć kontekst lokalny patriotyzmu i przenieść swoje myśli do przeszłości.
Projekt zdiagnozował wśród młodych inne rozumienie patriotyzmu, niż wynikałoby
z ogólnie przyjętych deﬁnicji. Zarazem jednak udowodnił, że patriotyzm wciąż jest ważną
składową systemu aksjologicznego młodzieży. Traktuje ona patriotyzm zdecydowanie bardziej
dosłownie, niż wynikać by to mogło z książkowego rozumienia.
Współczesne krzewienie postaw patriotycznych i ich promocja wymaga stosowania
adekwatnych metod, dostosowanych do młodych odbiorców.
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Napisaliśmy razem
deﬁnicję
patriotyzmu!
Doﬁnansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej
im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego
w ramach Funduszu Patriotycznego.

