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Barwy Patriotyzmu
Elżbieta Bidzińska
Z badań Stowarzyszenia na rzecz Postępu Demokracji ERWIN wynika, iż dość często młodzież
nie rozumie (co więcej – nie akceptuje) niektórych patriotycznych zachowań bohaterów
historycznych lub literackich, choć aż 80% respondentów tychże badań uważa, iż literatura ma
obowiązek kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne.
„Z wypowiedzi młodych ludzi wynika, że dla nich słowo patriotyzm pozbawione jest głębszych znaczeń
przekładalnych na ich życie. […] Młode pokolenie zdaje sobie sprawę z otaczającej je rzeczywistości,
która nie nastawia optymistycznie: kryzys polityczny, społeczny, gospodarczy. Jak być patriotą, kiedy
liczą się kariera, pieniądze, układy, kiedy trwa "wyścig szczurów", kiedy brak perspektyw nie tylko na
zdobycie pracy w przyszłości, ale nawet na niejednokrotnie zbyt drogie kształcenie się?” - pisze A.
Kaczmarek w artykule „Kształtowanie postawy patriotycznej” („Wychowawca” – miesięcznik
nauczycieli i wychowawców katolickich, nr 04/2003). Nawet wśród 15 – 16-latków można usłyszeć
opinie, iż remedium na wszystkie problemy jest wyjazd na zachód, bo „co niby mam w tym bałaganie
zrobić”?
Otóż w świetle tych rozważań cele kolejnego projektu Stowarzyszenia ERWIN wydają się być
racjonalną potrzebą praktycznie całego społeczeństwa: kształtowanie wśród młodzieży poczucia
świadomości narodowej i obywatelskiej, promowanie idei nowoczesnego patriotyzmu, dalsze
pogłębienie praktycznej wiedzy z zakresu praw i obowiązków obywatelskich, szacunek do innych
(włącznie z mniejszościami) przy podejmowaniu decyzji w społeczeństwie obywatelskim,
uświadomienie związków postaw etycznych, moralnych z postawą patriotyczną, zrozumienie roli tzw.
Małej Ojczyzny z perspektywy patriotyzmu, wzmacnianie postaw obywatelskich i patriotycznych,
kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, rozwijanie umiejętności analizy,
oceny faktów, stanowisk i propozycji rozwiązań, rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych,
asertywnych, tolerancji i dobra wspólnego, kształtowanie szacunku dla własnego państwa itd.
W celach ograniczenia lub chociaż częściowego wyeliminowania problemów związanych z
wychowaniem patriotycznym i obywatelskim, Stowarzyszenie, we współpracy z LO nr 1 im St.
Staszica oraz LO nr 2 im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Św. realizuje dwuetapowe działania, które
zostały dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Po przygotowaniu i publikacji Zestawu Dydaktycznego „Barwy Patriotyzmu”, Stowarzyszenie prowadzi
konwersatoria i warsztaty w sześciu 20-osobowych grupach młodzieży w wieku 15 – 17 lat.
- Tematyka zajęć jest dostosowana do grupy wiekowej - opowiadają członkowie Stowarzyszenia. –
Podczas spotkań dyskutujemy nie tylko o patriotyzmie, lecz również o środowisku szkolnym, o
obowiązkach obywatelskich itd. Tworzy się też tzw. ścieżka międzyprzedmiotowa.
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Drugim elementem projektu jest Konkurs na Najlepszą Prezentację nt Miejsca Pamięci Narodowej w
regionie Świętokrzyskim. Warto dodać, iż wszystkie wartościowe prace będą nagradzane oraz
opublikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia.
- Wdrażanie projektu z pewnością wpłynie na zrozumienie roli własnej rodziny i Małej Ojczyzny jako
podstawy patriotyzmu, - opowiada Przewodniczący Stowarzyszenia G. Magakian. – Mam również
nadzieję, iż projekt już sprzyja poszanowaniu postaw prospołecznych.
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