
Twórczy i kolorowy dzień w Gminie Joniec
Niecały miesiąc dzieli nas od Świąt 
Bożego Narodzenia. Z tej właśnie 
okazji w sobotę, 24 listopada 2018 r., 
w Urzędzie Gminy w Jońcu odbyły 
się warsztaty z wykonywania ozdób 
świątecznych. 
Do sali konferencyjnej licznie przy-
były z dzieci obszaru LGD-Przyjazne 
Mazowsze, głównie z gminy Joniec w 
wieku od 6 do 14 lat. Organizatorem 
zajęć była Lokalna Grupa Działania 
– Przyjazne Mazowsze. Warsztaty po-
prowadziły Pani Danuta Kantorowska 
i Pani Monika Wasiak, z Regionalne-
go Stowarzyszenia Twórców Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, 
które przedstawiły ciekawy sposób wy-
konywania ozdób: choinek, bombek i 
gwiazdek oraz pomagały dzieciom w 
wykonywaniu małych dzieł sztuki.
Podczas zajęć starsze dzieci tworzyły 
śliczne drzewka choinkowe, do któ-
rych wykorzystały naturalne surowce 
takie jak: orzechy, kasztany czy szyszki 
drzew iglastych. Młodsze dzieci ozda-
biały bombki gipiurą, brokatem i róż-
nego rodzaju naklejkami z motywami 

kwiatowymi oraz robiły gwiazdki z 
rolek po papierze toaletowym, które 
potem ładnie ozdabiały różnokoloro-
wym brokatem. 
Zaangażowanie dzieci w wykonywanie 
prac pokazało jak ważnym elemen-
tem w spędzaniu czasu wolnego przez 
najmłodszych jest uczestnictwo w róż-
nego rodzaju zajęciach  manualnych. 
Podczas spotkania powstało wiele 
nowych pomysłów na kolejne ozdoby 
świąteczne. 

Opracowanie i zdjęcia: 
Agnieszka Matoblewska
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Wszystkim nam zależy na zdrowej 
żywności, która pochodzi ze znanego 
źródła. 
Chcielibyśmy wiedzieć kto wytwarza 
lub przetwarza produkty, w jakich wa-
runkach, jakimi metodami lub z jakich 
surowców. Rozwój krótkich łańcu-
chów dostaw a więc bez pośredników 
między rolnikiem a konsumentem 
stwarza takie warunki, to zdrowsze 
jedzenie dla nas i wyższy 
dochód dla rolnika. Współ-
praca między producentami 
zwiększa szanse zaistnienia 
na większym terenie i obni-
ża koszty związane z promo-
cją, dostawami i sprzedażą 
produktów. Dlatego warto 
podejmować współpracę 
i my poprzez nasz projekt 
tę współpracę promujemy, 
pokazujemy korzyści z niej 
wynikające.
Celem naszego przedsię-
wzięcia było wspieranie 
współpracy w sektorze rolnym po-
przez upowszechnienie kompleksowej 
wiedzy w zakresie organizacji krótkich 
łańcuchów dostaw żywności oraz prze-
twórstwa rolno spożywczego. Wyko-
rzystaliśmy różnorodne formy przeka-
zu upowszechniające i popularyzujące 

tego typu inicjatywy takie jak semina-
rium, film, broszura, wizyta studyjna 
oraz stoisko promujące lokalne pro-
dukty podczas Jarmarku Od pola do 
stołu. Ideą Partnerstw jest kreowanie 
i wzmacnianie zachowań koopera-
cyjnych zorientowanych wokół celów 
rozwojowych regionu. Zachowania te 
są podstawą budowania trwałych po-
staw, mogą tworzyć wartość dodaną, 

jaką są społeczne powiązania powstałe 
w wyniku współpracy w ramach pro-
jektu. Uczestnikami i odbiorcami na-
szego projektu byli przedstawiciele 3 
sektorów: publicznego, społecznego i 
gospodarczego, w tym rolnicy, przed-
siębiorcy, JST, NGO i młodzież. Pro-

jekt stał się inspiracją dla uczestników 
i odbiorców do nawiązania współpra-
cy międzysektorowej w tym zakresie. 
Mamy już zebrane pomysły dotyczące 
tworzenia wspólnej oferty interne-
towej dla produktów lokalnych oraz 
budowania marki. Uczestnicy zgłosili 
potrzebę organizacji  wizyty studyjnej 
w obszarze przetwórstwa mięsnego ze 
względu na prowadzone przez nich 

usługi. 
Zarówno w filmie jak i w 
broszurze oraz podczas 
seminarium  pokazano 
dobre, innowacyjne prak-
tyki, mające zastosowanie 
w gospodarstwach rolnych 
na Mazowszu - działa-
nia związane z produkcją 
żywności dobrej jakości i 
jej przetwarzaniem oraz 
z bezpośrednią sprzedażą 
od rolnika. Przedstawione 
dobre praktyki i rozwiąza-
nia są realistyczne, moż-

liwe do zastosowania także w innym 
miejscu lub przez inne podmioty.
Zachęcamy do lektury broszury i obej-
rzenia filmu dostępnych na naszej 
stronie internetowej: www.lgdpm.pl
Projekt został zrealizowany w ramach 
Planu Działania Krajowej Sieci Obsza-

rów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan 
operacyjny na lata 2018–2019.

Opracowanie i zdjęcia:
Danuta Kucińska, 

Monika Łabęcka

W dniach 18-22 listopada br. w ra-
mach realizacji międzynarodowe-
go projektu współpracy „Wymiana 
doświadczeń, integracja, edukacja, 
środowisko naturalne” miała miejsce 
wizyta studyjna młodzieży w Niem-
czech połączona z edukacją ekolo-
giczną.
Pobyt był nagrodą dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych biorących udział 
w konkursie wiedzy „Aktywizacja za-
wodowa i integracja społeczna mło-
dzieży w ramach krajowych i unijnych 

środków publicznych”, który został 
rozstrzygnięty w listopadzie ubiegłe-
go roku. Do Haldensleben z obszaru 
LGD-PM wyjechało 6 uczniów wraz 
z opiekunem ze szkół w Czerwińsku, 
Nowym Mieście i Raciążu oraz 16 ucz-
niów i 2 opiekunów ze szkół należą-
cych do obszaru SSS-LGD. 
Liderem operacji jest Stowarzyszenie 
Społecznej Samopomocy - Lokalna 
Grupa Działania w partnerstwie z 
Lokalną Grupą Działania – Przyjazne 
Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe 

,,Rund um den Drömling”. Wyjazd 
miał na celu wymianę doświadczeń i 
wzajemne uczenie się aktywnych dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska. 
Pierwszy dzień wyjazdu upłynął na 
podróży do miejsca zakwaterowania 
Jugendheim w Haldensleben, gdzie po 
wspólnej kolacji  odbyły się zajęcia in-
tegracyjne. 
Drugiego dnia pobytu młodzież miała 
okazję poznać ścieżkę przyrodniczą w 
Naturpark Drömling  wyróżniającą się 
ochroną ptaków m.in. bociana białe-
go, żurawi, orła bielika, gęsi, łabędzi, 
a także innych gatunków zagrożonych 
zwierząt i roślin znajdujących się na 
Czerwonej Liście. Zwiedzając pawilon 
informacyjny Kamkerhorst młodzież 
mogła wymienić się doświadczenia-
mi i spostrzeżeniami z pracownikami 
parku w zakresie zachowania dziedzi-
ctwa przyrodniczego. 
Trzeciego dnia pobytu miała miej-
sce wycieczka do Wolfsburga, gdzie 
młodzież zwiedzała Autostadt – teren 
o charakterze parkowym, w którym 
mieści się muzeum samochodów 
wszystkich marek koncernu Volkswa-
gen, ponadto można w tym miejscu 
osobiście odebrać wcześniej zamó-
wiony samochód oraz wziąć udział w 
różnych imprezach rozrywkowych czy 
kulturalnych oraz zapoznać się z naj-
nowocześniejszymi nowinkami tech-
nologicznymi ze świata motoryzacji. 
Na terenie parku znajduje się hala, w 
której interaktywne i multimedialne 
wystawy wyjaśniają procesy projek-
towania i tworzenia samochodów 
zarówno pod kątem technicznym, 

ekonomicznym jak i ekologicznym. 
W specjalnie zaprojektowanym pawi-
lonie poświęconym ekologii uczniowie 
mogli dowiedzieć się o zanieczyszcze-
niach środowiska, a zwłaszcza efekcie 
cieplarnianym, któremu stara się prze-
ciwdziałać  współczesny przemysł mo-
toryzacyjny. Resztę dnia młodzież spę-
dziła w   Phaeno – centrum nauki, na 
terenie którego znajdują się specjalnie 
zaprojektowane interaktywne wystawy 
umożliwiające  poznanie praw przyro-
dy poprzez samodzielne przeprowa-
dzanie doświadczeń i eksperymentów. 
Była to doskonała nauka wiedzy przy-
rodniczej, która spotkała się z dużym 
entuzjazmem i zainteresowaniem ze 
strony uczniów.
Czwartego dnia miał miejsce wyjazd 
do Magdeburga, gdzie młodzież  zwie-
dzała Katedrę Świętego Maurycego i 
Świętej Katarzyny oraz Zieloną Cyta-
delę - postmodernistyczny kompleks 
mieszkalny zaprojektowany przez 
Friedensreicha Hundertwassera.
Piątego dnia w drodze powrotnej 
uczestnicy wyjazdu mieli możliwość 
zobaczyć zabytki Berlina m.in. Bra-

mę Brandenburską, wieżę telewizyjną 
przy Alexanderplatz, Kościół Pamięci 
przy Kurfürstendamm.
Wyjazd studyjny młodzieży przyczy-
nił się do podniesienia wiedzy uczest-
ników w zakresie działań z zakresu 
ekologii i ochrony środowiska oraz 
stosowanych w obu krajach rozwiązań 
sprzyjających rozwojowi przedsię-
biorczości i aktywności mieszkańców. 
Podczas realizacji zadań projektowych 
uczniowie mieli możliwość rozwijać 
swoje kompetencje interpersonalne 
i umiejętność komunikacji w języku 
obcym. Wartością dodaną dla ucz-
niów była możliwość odwiedzenia 
miejsc nieznanych, których bez udzia-
łu w projekcie nie udało by się im zwie-
dzić.
Projekt jest sfinansowany w ramach 
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i 
realizacja działań w zakresie współpra-
cy z lokalną grupą działania” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Zdjęcia i opracowanie: 
Agnieszka Piechocińska 

Podsumowanie projektu pt. „Lokalna żywność od rolnika bez pośrednika”

Wizyta studyjna młodzieży w Niemczech 
w ramach realizacji międzynarodowego projektu współpracy

„Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”



LGD – Przyjazne Mazowsze uczest-
niczyła w dwudniowej międzyna-
rodowej konferencji pt. „Projekty 
współpracy a rozwój obszarów wiej-
skich”, która odbyła się w dniach 19-
22 września 2018 roku w Kielcach. 

W konferencji zorganizowanej przez 
Świętokrzyską Sieć LGD udział wzięło 

115 osób z kilku krajów Unii Europej-
skiej m.in. z Polski, Rumunii, Portu-
galii, Finlandii, Litwy, Węgier, Słowe-
nii. Celem projektu było stworzenie 
możliwości nawiązania kontaktów 
pomiędzy przedstawicielami LGD z 

Unii Europejskiej, poprzez organizację 
konferencji połączonej z warsztatami 

oraz wizytą studyjną. Koordynatorem 
konferencji był Piotr Sadłocha, dyrek-
tor biura Świętokrzyskiej Sieci LGD, 
a poprowadził ją Ryszard Kamiński, 
prezes Forum Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich. Wystąpienia prelegentów z 
polskich LGD poprzedziła prezentacja 
Petera Toth’a przedstawiciela Europej-
skiej Sieci Obszarów Wiejskich oraz 
Magdaleny Mach z Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. W ramach kon-
ferencji Danuta Kucińska, prezes LGD 
- Przyjazne Mazowsze przedstawiła 
dobre praktyki w zakresie tworzenia 
trójsektorowych partnerstw na rzecz 
realizacji projektów nakierowanych na 
rozwój obszarów wiejskich, Katarzyna 
Jórga prezes Stowarzyszenia Świato-
wid zaprezentowała dobre praktyki w 
zakresie wspierania przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich, Barbara Kawa 
wiceprezes LGD Korona Północnego 
Krakowa pokazała wybrane projekty 
dotyczące promocji wsi jako miejsca 
do życia i rozwoju zawodowego. Ire-
neusz Kamiński z LGD – Aktywni 

Razem zapoznał uczestników z meto-
dami  planowania rozwoju lokalnego. 
Kolejnym punktem programu była 
dyskusja moderowana z prelegentami. 
Następnie przedstawiciele LGD wzię-
li udział w warsztatach (tzw. „szybkie 
randki”), które miały na celu znalezie-
nie partnera do projektu współpracy. 
Ostatniego dnia w ramach  wizyty stu-
dyjnej, uczestnicy odwiedzili Centrum 
Kulturowo-Archeologiczne w Nowej 
Słupi, Zespół Pałacowy w Kurozwę-

kach oraz Osadę Średniowieczną w 
Hucie Szklanej – projekty zrealizowa-
ne poprzez wykorzystanie środków z 
Inicjatywy LEADER, które przyczy-
niają się do tworzenia miejsc pracy i 
rozwoju turystyki na tym obszarze. 
Udział w konferencji był doskonałą 
okazją do nawiązania kontaktów z 
przedstawicielami LGD z różnych kra-
jów oraz wymiany doświadczeń.

Opracowała: Anna Traczyk

Polska Sieć LGD w dniach 24-28 
października 2018 r. zorgani-
zowała wizytę studyjną dla 28 
przedstawicieli polskich LGD 
do Portugalii, która była współ-
finansowana ze środków KSOW.
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili 2 Lo-
kalne Grupy Działania: LAG Terras 
Dentro 2020 oraz LAG Al Sud Esdime, 
w których dowiedzieli się jak funkcjo-
nują LGD w Portugalii, poznali zasady 
dofinansowania przedsiębiorczości i 
projekty, które powstały za pośred-
nictwem portugalskich LGD dzięki 
wsparciu ze środków inicjatywy LEA-
DER/ PROW 2007-2013 i RLKS.
Odwiedziliśmy między innymi pie-
karnio-cukiernię Casa Maria Victoria, 
która dzięki wsparciu rozwinęła się i 
zatrudnia 62 osoby. Agroturystyczny 
Ośrodek Jeździecki, posiadający plan-
tację oliwek, dębu korkowego oraz 
hodowlę krów i koni na swojej 720 

hektarowej posiadłości, pokazał jak 
umiejętnie wykorzystane środki wpły-
wają na rozwój obszaru. Zobaczyliśmy 
także ręczny proces produkcyjny w 
fabryce dzwonków pasterskich, które 
zostały sklasyfikowane na liście świa-
towego dziedzictwa UNESCO jako 
niematerialne dziedzictwo kulturowe. 
W Castro Verde poznaliśmy  Centrum 
Idei i Biznesu będące inkubatorem 
przedsiębiorczości. Obiekt posiada 20 
w pełni wyposażonych lokali biuro-
wych oraz 2 sale konferencyjne. Kom-
pleks jest własnością Gminy, która 
pokrywa deficyt środków pomiędzy 
kosztami  jego utrzymania a wpłatami 
ze strony firm. Obecnie w Centrum 
działa 16 firm, powstałych dzięki gran-
tom przekazanym przez LAG Al Sud 
Esdime w porozumieniu z  powiatem 
Castro Verde oraz Urzędem Pracy. Jest 
to przykład dobrych praktyk dla lo-
kalnych samorządów, który powoduje 

przybycie i zatrzymanie młodych ludzi 
na obszarze powiatu oraz powstanie 
nowych przedsiębiorstw. Przedstawi-
ciel 540- hektarowego Ekologicznego 
Gospodarstwa Agroturystycznego 
Freixo do Meio oprowadzając nas po 
jego niewielkiej części przedstawił no-
woczesne podejście do uprawy wino-
gron. Pokazał nam także jak wykorzy-
stać własne zasoby jako markę lokalną 
do promocji regionu. Marką lokalną w 
tym gospodarswie jest wykorzystanie 
dębu ostrolistnego i jego żołędzi, któ-
re są wykorzystywane nie tylko jako 
pokarm dla czarnych świń. Z tego su-
rowca powstaje również m.in. zupa na 
żołędziach, chleb, wino, kawa, pasztet 
czy hamburger z jego dodatkiem. Jest 
to przykład jak nieschematyczne my-
ślenie może wpłynąć na rozwój obsza-
ru.

Opracowanie i zdjęcia: 
uczestnik wizyty - Anna Traczyk

Z wizytą w świętokrzyskim- udział w międzynarodowej konferencji

Prelegenci Konferencji  Katarzyna Jórga, Danuta Kucińska, 
Ireneusz Kamiński,  Barbara Kawa

DROŻDŻOWA GWIAZDA Z MAKIEM
Składniki: 

500 g mąki pszennej,  30 g świeżych drożdży, 50 g cukru, 180 ml mleka, 2 jajka, 50 
g masła oraz: 1 jajko do posmarowania ciasta, 300 g gotowej masy makowej 

z puszki, lukier: 1 łyżka gorącego soku z cytryny + ok. 1/2 szklanki cukru pudru. 

Przygotowanie
Drożdże rozpuścić w ciepłym mleku, dodać 1 łyżkę cukru, posypać cienką war-
stwą mąki i całość odstawić w ciepłe miejsce na 10 minut do wyrośnięcia.
Dodać jajka i zacząć delikatnie mieszać łyżką wszystkie składniki. Dodać roz-
topione, ciepłe masło i zacząć wyrabiać ciasto przez ok. 10 - 15 minut aż będzie 
gładkie i elastyczne. Przykryć i odstawić na ok. 45 minut do wyrośnięcia.

Ciasto wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką i chwilę je powygniatać. Podzielić je 
na 4 części. Pierwszy kawałek ciasta rozwałkować na okrąg o średnicy ok. 25 cm. 
Położyć go na dużej blaszce wyłożonej arkuszem papieru do pieczenia. Rozsma-
rować 1/3 masy makowej, pozostawiając ok. 1 cm wolnego brzegu.
Rozwałkować drugi kawałek ciasta i położyć go na pierwszym placku. Ponownie 
posmarować masą makową i położyć 3 blat z ciasta. Posmarować resztą masy i 
przykryć ostatnim krążkiem.

Ciasto pokroić na 16 części, nie docinając go do samego środka (pozostawić śro-
dek bez nacinania). Każdy kawałek obkręcić 2 razy, parami na zmianę, tzn. jeden 
kawałek obkręcić 2 razy w prawo, drugi sąsiadujący 2 razy w lewo. Przekręcone 
kawałki z każdej pary zlepić na końcu. Odstawić na ok. 20 minut do wyrośnięcia. 
Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wierzch delikatnie posmarować roztrzepa-
nym jajkiem i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez ok. 25-30 minut na 
złoty kolor. Wyjąć z piekarnika i po lekkim przestudzeniu polać lukrem (gorący 
sok z cytryny wymieszać ze stopniowo dodawanym cukrem pudrem, w takiej 
ilości aby otrzymać odp. konsystencję lukru).

Agnieszka Matoblewska
(źródło: https://www.kwestiasmaku.com/)

Portugalia - z wizytą w kraju korka i żołędzia



Anna Goliasz
Dla mnie patriotyzm to solidar-
ność z ludźmi, miejscem i sprawą. 
Patriotyzm wyklucza egoizm. Nie 
ma miejsca w patriotyzmie dla my-
ślenia o sobie. Patriotyzm wyraża 
się w działaniu. Nie można tylko 
myśleć o tym, że jest się patriotą. 
W dzisiejszych czasach, gdy nie ma 
zagrożenia zbrojnego dla naszego 
kraju, to według mnie, patriotyzm 
jest rodzajem szczególnego działa-
nia na rzecz społeczności, w której 
żyjemy. Patriotyzm nie musi się wy-
rażać w przestrzeni ogólnopolskiej. 
Chodzi o to, że mogę wyrażać mój 
patriotyzm w działaniach lokalnych. 
Często, niestety, nacjonalizm mylo-
ny jest z patriotyzmem. Uważam, że 
nieważne jest skąd jestem, jak wy-
glądam  i kim jestem – ważne jest, że 
tu działam dla dobra sprawy, której 
realizacja przyniesie wiele pożytku, 
np. lokalnej społeczności. W szer-
szym ujęciu patriotyzm to szczegól-
ne przywiązanie do kraju i narodu, 
poczucie dumy z bycia obywatelem 
danego kraju. Łatwo się deklaruje ta-
kie postawy, tylko ile osób faktycznie 
je reprezentuje?

Leonard Napiórkowski
Na to pytanie można odpowiedzieć 
krótko fragmentem wypracowa-
nia  niezbyt rozgarniętego licealisty: 
jest umiłowaniem ojczyzny. I to jest 

właściwie wszystko. Co się za tym 
stwierdzeniem kryje – to zupełnie 
inna sprawa. To lapidarne wyraże-
nie ma jednak w sobie coś głębszego, 
ważniejszego: łączy tradycyjne po-
jęcie patriotyzmu z jego współczes-
nym pojmowaniem. Jakkolwiek dro-
gie jest mi to tradycyjne - to jednak 
równie bliskie jest mi to współczes-
ne rozumienie patriotyzmu.  Tak, to 
jest na pewno pamięć o tych, którzy 
swój patriotyzm wyrażali w walce 
o niepodległość ojczyzny. Pamięć 
o  bohaterach z kart historii, także   
członkach mojej rodziny, mieszkań-
cach mojej miejscowości. Ale dla 
mnie patriotyzm to także dbałość 
o dzisiejsze  dobro mojej ojczyzny. 
Praca po to, żeby pozostawała wolna 
i mogła się rozwijać. Żeby nie mu-
siała walczyć z wrogiem, lecz robić 
wszystko, by go nie mieć. Patrio-
tyzm dzisiaj dla mnie – to dbałość o 
piękny język i kulturę. Staranie o to, 
żeby moją ojczyznę podziwiali inni i 
darzyli szacunkiem. Żebym na krań-
cu świata zapytany  „where are you 
from?”, mógł z dumą odpowiedzieć 
: jestem z Polski. Żeby mój rozmów-
ca, nie wiedząc nawet, gdzie ta Pol-
ska leży z uszanowaniem pochwalił: 
wiem, wiem – papież i Wałęsa.  Dla-
tego mój patriotyzm nie akceptuje 
czegoś, co jest jego zaprzeczeniem: 
nacjonalizmu, ksenofobii, nieposza-
nowania patriotyzmu  innych.  Ten 
obcy powinien wiedzieć, że ja  ko-
cham swoją ojczyznę i dlatego nie 
musi  się niczego obawiać,  lecz wie-
dzieć, że nic mu nie grozi, bo ja ko-
cham swój kraj, jestem silny swoim 
patriotyzmem. 

Piotr Górecki
Patriotyzm dla mnie to miłość do oj-
czyzny, miejsca w którym się urodzi-

łem, dorastałem oraz żyję jako osoba 
dorosła. Rozumiejąc tak patriotyzm 
dbam o to aby pamiętać o historii 
Polski, języku ojczystym, dbać o za-
chowanie polskiej kultury, tradycji 
oraz troszczyć się o nasze środowi-
sko naturalne.
Staram się te wartości przekazywać 
swoim córkom, często biorąc wspól-
ny udział w obchodach świąt naro-
dowych i patriotycznych, pokazując 
miejsca historyczne w naszym kraju 
podczas wspólnych wyjazdów waka-
cyjnych i ucząc je słów hymnu pol-
skiego.
Pamiętam uroczystości szkolne, 
na których hymn był odtwarzany z 
urządzeń Audio, ale ku mojej rado-
ści obecnie na tego typu uroczystoś-
ciach, hymn śpiewany jest wspólnie 
przez jej uczestników.
Patriotyzm według mnie to również 
obowiązki wobec ojczyzny takie jak 
udział w wyborach, wspieranie firm 
z polskim kapitałem, gotowość do 
obrony ojczyzny, włączanie się w ak-
tywnie w życie  społeczności lokal-
nej będącej naszą „Mała Ojczyzną”.
Dobrze jest mieć swoją ojczyznę – 
Polskę. 

Michał Czerwiński 
Patriotyzm dla mnie to szacunek 
dla dziedzictwa naszych przodków. 
Współczesny patriotyzm to korzy-
stanie z tego co wywalczyli, np. po-
przez oddanie głosu w wyborach. To 
oprócz rzeczy wielkich, jak szacunek 
dla flagi, godła, hymnu czy pamięć o 
naszych bohaterach, również proza-
iczna sprawa, jak zapłacenie za bilet 
autobusowy, a nie jazda „na gapę” 
czy wyrzucanie śmieci do kosza, a 
nie do rowu czy pobliskiego lasu. 

Myślę, że duża część Polaków będzie 
podzielać moją opinię. Patriotyzm 
powinien mieć również wymiar 
lokalny, oznacza on szacunek dla 
naszej przestrzeni, dla naszego są-
siada, ale także wsparcie lokalnego 
przedsiębiorcy czy rolnika. W dobie 
„globalnej wioski”, Internetu, maso-
wego transportu, otwartych rynków 
nie jest możliwe zamknięcie się na 
świat. Trudno zrezygnować z zaku-
pów w zagranicznym supermarkecie 
czy na międzynarodowym portalu 
aukcyjnym. Ale możemy po prostu 
czasem zastanowić się i sprawdzić, 
czy krawiec z naszego miasteczka 
nie uszyje ładniejszego garnituru niż 
ten dostępny w międzynarodowej 
sieciówce. 

Magda Poświata 
Patriotyzm z materialnego punktu 
widzenia, jako że sprawuję funk-
cję sołtysa jest dla mnie płaceniem 
podatków. Tylko w ten sposób nasz 
kraj, a przede wszystkim nasza 
najbliższa okolica może się zmieniać 
na lepsze, mogą powstawać nowe 
drogi, place zabaw czy nawet skwery 
z ławeczkami. 
Przejawem patriotyzmu jest po-
prawne używanie języka polskiego. 
Pracuję w międzynarodowej firmie, 
wielu naszych klientów, to obco-
krajowcy, ale to Polacy przykuwają 
moją uwagę, po kilku latach na ob-
czyźnie nie potrafią się dobrze wy-
słowić w rodzinnym języku. Najbar-
dziej dziwi fakt, że ich dzieci też nie 
mówią po polsku. Przykre. Polacy 
do własnych dzieci mówią w innym 
języku - a wiele lat temu nasi dziad-
kowie walczyli o to, aby móc mówić 
po polsku do swoich dzieci. 
Ponadto w dobie Internetu, reklam 
i globalizacji niezwykle ważnym 

jest dbanie o czystość i poprawność 
naszego języka ojczystego. W obec-
nych czasach, jedynym zagrożeniem 
dla naszej kultury i tradycji jest za-
tarcie jej przez nas samych, ograni-
czanie makaronizmów i stosowanie 
znaków diakrytycznych jest sztanda-
rowym przykładem poszanowania 
polskości. Coraz częściej się słyszy 
„musze zdazyc przed deadlinem, a 
nie „muszę dotrzymać terminu”.
Wielu moich znajomych wyjechało 
za granicę. Ja się na to nie zdecydo-
wałam, ponieważ patriotyzm to też 
pokazywanie, że da się żyć w tym 
kraju. Założyć rodzinę, zbudować 
dom. Żyć i być szczęśliwym. W mo-
mencie, kiedy nie musimy walczyć, 
powinniśmy korzystać z wolności, 
za którą poświęcili życie nasi dziad-
kowie. I pokazywać innym, co moż-
na z nią zrobić, a nie skupiać się na 
narzekaniu. 
Jestem dumna, że jestem Polką, 
mieszkam w Polsce i mówię po pol-
sku do moich dzieci. 

Co dla Pana/Pani znaczy patriotyzm?
W związku z obchodzonym w tym roku 100- leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości zwróciliśmy się do członków stowa-
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