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Патріотизм – це, сплав почуття й думки,
осягнення святині – Батьківщини –
не тільки розумом, а й передусім серцем…
Патріотизм починається з любові до людини.
Патріотизм починається з колиски.
Василь Сухомлинський
Патріотизм – основа духовного становлення громадянина.
Характерними ознаками патріотизму є розуміння і сприйняття
української ідеї, сприяння розбудові державної незалежності України,
готовність до захисту своєї Батьківщини, пошана до історичної
пам'яті, любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій
українського народу, дбайливе ставлення до національних багатств,
рідної природи, збереження та зміцнення власного здоров'я. Велика
роль у процесі формування патріотизму у молодого покоління
належить бібліотекам.
Саме бібліотека, що має високий духовний та інтелектуальний
потенціал, володіє безцінними книжковими скарбами, може
здійснювати значний вплив на формування патріотичного світогляду
дітей та молоді.
Всі покоління українців вносили свою частку у боротьбу за
незалежність нашої держави. В майбутньому це будуть робити наші
діти. І такі діти у нас є.
Одні з них - учасники військово-патріотичного клубу «Побратим»,
який діє при Баранівській сільській бібліотеці. Бібліотекар Інга
Ковальчук, керівники клубу ветерани АТО Сергій Ковальчук та Євген
Сермуксліс. Клуб «Побратим» діє уже два роки. В ньому біля 18
учасників різної вікової категорії, починаючи з 10 років.

У клубі вчать молоде покоління правильного поводження зі зброєю,
виживанню в лісі, приготування їжі на польовій кухні. Тут
практикується стрільба, як тактична так і спортивна, неповна збірка
розбірка зброї, фізична підготовка, заняття з самозахисту, медичної
підготовки як з засобами медичного захисту так і підручними
матеріалами.

Стрільба – це чи не саме улюблене заняття учасників клубу
«Побратим». Разом з хлопцями за цим заняттям можна побачити й
наших чарівних дівчат, які є також завзятими учасницями клубу і
нічим не поступаються хлопцям, а йдуть пліч опліч, як одна сім’я.

Життя клубу і його учасників дуже цікаве та різноманітне.
Велику роль відіграє підтримка наших ветеранів, управління
освіти, молоді, спорту та національно – патріотичного виховання
району та також Малинського районного центру соціальних служб.
Активну
участь у житті клубу завжди приймає бібліотекар Інга
Ковальчук.

За цей 2020 рік діти–учасники клубу побували в поході «3 дні та 2
ночі».

Їздили на різні екскурсії по містам України:
- У Вінницю на фонтани
- У зоопарк «12 місяців»
- на фабрику морозива «Рудь»
- до музею космонавтики імені Корольова, де була проведена
пізнавальна екскурсія.
А це вже виїзні заняття до страйкбольного клубу «Е2Е4» м.Малина
з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, де учасникам були
вручені дипломи за їхню старанність.

Вихідні завзято проводять на природі.

А це вже волонтерська підтримка бійців в АТО та ООС, а саме
«Малюнки щастя» та плетіння маскувальних сітей.

Військово – патріотичний клуб – це не тільки навчання, спілкування,
екскурсії, походи, але й реабілітація для ветеранів АТО, які
допомагають навчати дітей, виховувати особистість та діляться з
дітьми своїм досвідом.

Учасники клубу беруть участь культурному у житті села. Так вихованці
військово-патріотичного клубу разом з бібліотекарем провели цікаві
вечори-вистави для жителів села. Вони були присвячені Новорічним
та Різдвяним святам, діти переодягалися в різних казкових
персонажів та ставили різні цікаві сценки, розповідали вірші та
влаштовували цікаві конкурси.

А у гості на свято завітали ветерани АТО, які нещодавно були на
передовій у побратимів, передали малюнки, які діти малювали на
підтримку нашим бійцям, ті в свою чергу передали прапор зі своїми
підписами.

До весняного жіночого свята підготували святкову виставу, якою
привітали своїх мам та жінок села. Учасники розповідали вірші,
гуморески, співали, танцювали, та поставили сценку «Стецькові
женихання».

Під час карантину діти записували відео вітання, читали вірші і
надсилали бібліотекарю свої записи, так були створені відео до дня матері,
до дня вишиванки та ін..

До Дня вишиванки також підготували театралізоване дійство, а потім
на його основі зробили відео.

На День Незалежності ми запросили учасників клубу до районної
бібліотеки, де проходив Відкритий мікрофон «Україна. Незалежність.
Ми.».

Ось так працює у маленькому селі Баранівка
наш бібліотекар Інга Ковальчук, яка разом зі
своїм чоловіком, ветераном АТО і керівником
клубу Олександром Ковальчуком виховують у
наших дітей любов до рідної країни, почуття
відповідальності за її майбутню вільну долю.
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