„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – śladami historii naszego powiatu.
Załącznik 1.

Ojczyzna – termin o dwojakim znaczeniu, odnoszącym się do przestrzeni istotnej dla
pojedynczego człowieka (jednostki) bądź zbiorowości (narodu), wyznaczone zwłaszcza miejscem
urodzenia

tych

osób,

ich

zamieszkiwaniem

przez

istotną

część

życia,

czy

miejscem pochodzenia ich przodków bądź rodziny.
Na podstawie teorii Stanisława Ossowskiego wyróżnia się ojczyznę prywatną i ojczyznę
ideologiczną.

Pierwszą

z

nich

jest

przestrzeń

wyznaczona

miejscem

urodzenia

czy

zamieszkiwania pojedynczego człowieka, druga – wspólnym terytorium narodowym. W myśl tych
założeń ludzie należący do jednego narodu mogą mieć różne ojczyzny prywatne, wspólna jest dla
nich natomiast ojczyzna ideologiczna. Członkowie danego narodu mogą mieć jednak różne
koncepcje ojczyzny ideologicznej oraz w różnoraki sposób artykułować swą przynależność do
danej wspólnoty narodowej.
Mała ojczyzna - umiłowanie i przywiązanie względem własnej, lokalnej ojczyzny (tzw. patriotyzm
lokalny) - miejsca zamieszkania lub urodzenia. Podobnie jak patriotyzm w swym szerszym
znaczeniu, patriotyzm lokalny opiera się na otwartości względem innych jednostek bądź grup.
Załącznik 2.

Załącznik 3.
Zabytek, obiekt (ruchomy lub nieruchomy) lub zespół obiektów stanowiący świadectwo epoki lub
zdarzenia, mający wartość historyczną, naukową, kulturalną, artystyczną i podlegający ochronie
prawnej.
Pomnik – w architekturze, dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne, posąg, obelisk,
płyta itp., wzniesione dla upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego[1].
Pomnikiem nazywane są także:
•

krzyż, płyta lub tablica z napisem, stawiane na grobie

•

coś, co ma wartość historyczną, naukową, estetyczną, i co jest reprezentatywne dla swojej
dziedziny, epoki

•

przedmiot będący symbolem lub świadectwem czegoś

Forma pomnika może być różna – najczęściej jest to posąg lub grupa rzeźb na cokole, może być
nim jednak również kolumna, obelisk, naturalny głaz – kamień pamiątkowy, a nawet sztucznie
usypane wzgórze (kopiec) lub budynek. Niekiedy funkcję "żywego pomnika" spełniają także
drzewa (np. tzw. dęby pamięci).

Załącznik 4

Preferowane są zdjęcia następujących obiektów powiatu chodelskiego:
•

Klasycystyczny kościół w Karczmiskach

•

Późnoklasycystyczny zespół pałacowo – dworkowy z XIX w.
w Karczmiskach

•

Młyny, kuźnie, dawne karczmy w Karczmiskach

•

Dawny zespół klasztorny w Opolu Lub.

•

Zespół pałacowy Lubomirskich – obecnie LO w Opolu Lub.

•

Zespół letniego pałacu Lubomirskich w Niezdowie

•

Pomnik UFO w Emilcinie

•

Piotrawin –Kościół p.w. ś.p. Stanisława Bpa i Tomasza Apostoła

•

Makieta grodziska w Chodliku

•

Kraczewice – Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa

•

Rybitwy – Kościół p.w. Wszystkich Świętych

•

Józefów – Kościół p.w. Bożego Ciała

•

Pałac Kleniewskich w Kluczkowicach

•

Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Chodlu

•

Ruiny kościoła p.w. Matki Boskiej Loretańskiej w Chodlu

