
PROJEKT "KAMIEŃ - HISTORIA W SŁOIKU" 

 

   Drodzy Czytelnicy, 

regionalizm, mała ojczyzna, lokalność, tradycja, pamięć, historie, rodzinne wspomnienia - słowa 

pozornie uniwersalne, jednak kiedy każdy z nas spojrzy na nie przez pryzmat swojej wrażliwości, 

swoich przeżyć, historii i emocji to nabierają jedynego i niepowtarzalnego znaczenia. 

    Dzisiaj zapowiedź projektu, który Biblioteka pragnie zainicjować dedykując go wszystkim 

mieszkańcom i osobom związanym chociażby wspomnieniem z Waszą piękną miejscowością – 

Kamieniem. 

    Spostrzegawcze oko zauważy, że w naszym bibliotecznym logo obok sówki pojawił się pewien 

szczegół - słoik z serduszkiem w środku – to właśnie symbol wspomnianego projektu zatytułowanego: 

"KAMIEŃ - HISTORIA W SŁOIKU". 

Droga do kształtowania tożsamości regionalnej prowadzi przez poznanie przeszłości dla budowania 

przyszłości. - To idea nowego projektu Biblioteki. 

Dlaczego w słoiku? 

Po każdej rodzinie krąży wiele PRZEPISÓW na różne przetwory. Przygotowywane z tego co najlepsze, 

z sercem i z myślą że to na przyszłość, pięknie zapakowane często podpisane i właściwie 

przechowywane. 

Po naszych rodzinach krąży także wiele smakowitych HISTORII, które odpowiednio nie „zapakowane” 

i niewłaściwie przechowywane nie zachowają się, nie przetrwają… 

Jak każdy z Was może dołożyć swój kamyczek do tego dzieła? 

WYBIERZ HISTORIĘ dotyczącą Kamienia, może być Twojego autorstwa lub innej najlepiej najstarszej 

osoby z rodziny, może być długa, może być krótka, może być na temat dowolny, a może na jeden  

z listy propozycji. 

ZAPISZ NA KARTCE, zwiń w rulonik i SCHOWAJ DO SŁOIKA! 

Możesz się podpisać, możesz nawet zrobić etykietę z napisem: „Słoik ze wspomnieniem… (imię i 

nazwisko autora treści)” lub „Słoik ze wspomnieniem rodziny... (nazwisko rodziny)” bądź pozostawić 

opowieść anonimową. Możesz także słoik dodatkowo ozdobić lub włożyć do niego zdjęcie lub jakiś 

przedmiot związany z treścią. 

Wszystko to możesz, ale nie musisz, etykietkę bowiem dołożyć możemy my, a najważniejsza w tym 

wszystkim jest ta ZAPISANA NA KARTCE HISTORIA no i żeby była włożona do SŁOIKA, no i jeszcze 

jedna bardzo ważna PROŚBA OGROMNA: 

Schowaj do tego słoika oprócz zapisanego wspomnienia także jeden chociażby malutki… KAMIEŃ 

pochodzący z Kamienia właśnie. 

Niech będzie on niejako symboliczną przyprawą, która sprawi, ze ta historia będzie smakowała 

jeszcze lepiej... 

Co z tego powstanie? 

Zadbajmy o to, aby wszystkie zapisane w słoikach historie były przechowywane w odpowiednim 

miejscu i warunkach, aby mogły przetrwać jak najdłużej. 

Stwórzmy wspólnie wyjątkową i niepowtarzalną 

„SPIŻARNIĘ WSPOMNIEŃ” 

w której znajdą się te wyjątkowe słoiki z cennymi wspomnieniami naszymi lub naszych bliskich. 

Spiżarnia ta znajdować się będzie w naszej Bibliotece, dlatego to właśnie tutaj należy swoje słoiki ze 

wspomnieniami dostarczyć, ale można też oczywiście do naszej Szkoły i też zapewniam Was, że  

w konsekwencji bezpiecznie trafią na właściwą półeczkę. 

Zapraszamy do udziału w projekcie by wspólnie zadbać o naszą historię. 


