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Odwiedzają opolskie szkoły, by uczyć dzieci patriotyzmu
- Chcemy poprzez te nasze wizyty zbudować u młodych ludzi naturę patrioty - powiedziała w
porannej rozmowie 'W cztery oczy' wicewojewoda Violetta Porowska, pytana o prowadzone
wspólnie z wojewodą lekcje patriotyczno - historyczne w opolskich szkołach.
Uczestnicy lekcji, których pomysłodawcą jest wojewoda Adrian Czubak, otrzymują polskie flagi,
uczniowie dostają biało-czerwone kotyliony, a także poznają historię uchwalonej 227 lat temu
Konstytucji 3 Maja.
- Spróbujemy w dwójkę pojeździć po powiatach i spotkać się z młodzieżą szkół podstawowych. To
było ważne, aby była to młodzież szkół podstawowych, czyli tacy młodzi ludzie, którzy dopiero
uczą się, jak być patriotą. Chodziło o to, aby poprzez nasze wizyty zbudować w nich naturę
patrioty - mówi Porowska. - Trochę z zazdrością patrzymy na to, jak swój patriotyzm i szacunek do
flagi narodowej manifestują Amerykanie. Żeby tak się u nas działo, jak w Stanach Zjednoczonych
i żeby nasze dzieci były dumne z polskich barw, to my musimy ich tego nauczyć. A jak możemy
nauczyć? Właśnie przez takie spotkania, kiedy odważnie przychodzimy i opowiadamy o tym, że
"biało-czerwona" jest piękna, za nią stoi wiele historii ludzkich.
Na prowadzonych w formie quizowo-zabawowej spotkaniach, które są organizowane przede
wszystkim w mniejszych szkołach regionu, wojewoda i wicewojewoda przypominają też o
ważnych aspektach historycznych dotyczących uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz znaczeniu
tego podstawowego aktu prawnego w naszym życiu. Wiele osób zapomina, że Konstytucja 3 Maja
była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Uczestnicy tych patriotycznych lekcji z
wojewodą i wicewojewodą dostają też specjalne broszurki z pełnym tekstem hymnu polskiego.
- Takie spotkania to dobry pomysł, pod warunkiem, że nie będzie to wykorzystane do analizy
bieżącej sytuacji politycznej - powiedział w "Poglądach i osądach" dr hab. Marek Białokur, historyk
z Uniwersytetu Opolskiego a zarazem wicedyrektor III LO w Opolu. - Jeżeli będzie to realizowane w
ten sposób, żeby pokazać najważniejsze wydarzenia z historii Polski w kontekście tych dwóch dat,
czyli 2 maja, kiedy obchodzimy Święto Flagi, i 3 maja, kiedy świętujemy rocznicę uchwalenia
konstytucji w 1791 roku, i będzie to dobrze przygotowane, to ja nie widzę w tym nic złego.
Ostatnio zajęcia poprowadzono w Szkole Podstawowej nr 25 w Opolu, a odbywają się one w
ramach obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który przypada 2 maja, a także 227
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

