Znajdź swoich bliskich sprzed 100 lat
i podziel się ich historią!
Przykładowy tekst apelu do rodzin osób podpisanych pod Deklaracją –
do zamieszczenia w lokalnej prasie, na stronie internetowej biblioteki, urzędu
miasta / gminy, domu kultury itp.

Stwórzmy razem opowieść o naszej miejscowości / o naszej gminie / o naszym
powiecie / o naszym regionie i jej / jego (do wyboru odpowiedni zakres
geograficzny) mieszkańcach.
Przekazujemy Państwu niezwykły dokument stworzony przez mieszkańców naszej
miejscowości / gminy / naszego powiatu / regionu blisko 100 lat temu. Zawiera on ich
podpisy złożone w 1926 roku pod Polską Deklaracją o Podziwie i Przyjaźni dla
Stanów Zjednoczonych, będącą podziękowaniem społeczeństwa polskiego dla narodu
amerykańskiego za wsparcie dyplomatyczne w odzyskaniu niepodległości przez Polskę
w 1918 roku oraz za wydatną pomoc humanitarną dla naszego państwa, dotkniętego
zniszczeniami I wojny światowej.
Swój podpis pod tym wyjątkowym listem wdzięczności złożyło 5 i pół miliona osób –
blisko 20% społeczeństwa II Rzeczypospolitej! Jest to jeden z największych imiennych
spisów mieszkańców jej ziem, kolekcja własnoręcznych podpisów, zebranych wśród
najwyższych dostojników władz centralnych, z Prezydentem Ignacym Mościckim
i Marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele; przedstawicieli władz samorządowych;
hierarchów Kościoła Katolickiego i innych wyznań; różnego rodzaju organizacji
i stowarzyszeń; studentów i profesorów uczelni wyższych oraz uczniów i nauczycieli szkół
powszechnych i gimnazjów z całego terenu ówczesnej Polski: od Śląska po Wileńszczyznę
i Polesie, od Pomorza po województwa tarnopolskie i stanisławowskie na dalekich Kresach
Wschodnich.
111 tomów Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych to nie
tylko fascynujący materiał dla badaczy historii i kultury. To przede wszystkim niezwykłe
dokumenty do odkrywania własnej rodzinnej lub lokalnej historii, będące często
źródłem wielu wzruszeń. Potomkowie podpisanych osób mają bowiem do czynienia
z jednym z najbardziej osobistych śladów po swoich bliskich – odręcznym podpisem.
Wśród podpisanych znaleźli się także mieszkańcy naszej miejscowości gminy /
naszego powiatu / regionu (zamiast tego można podać nazwę geograficzną):
uczniowie i nauczyciele szkoły / gimnazjum ………….. (tu podać pełną nazwę

szkoły), urzędu miasta ……………. (tu podać nazwę miasta), ………. (podać inne ewentualnie
podpisane instytucje lub organizacje z tej miejscowości / gminy).
Załączona poniżej lista imion i nazwisk to ich podpisy, odczytane przez obecnych
mieszkańców, biorących udział w projekcie ………………………. (tu podać nazwę projektu),
prowadzonym przez ………………………. (tu podać nazwę miejscowości i biblioteki).
W ramach prac naszego bibliotecznego zespołu chcemy wspólnie z Państwem
opowiedzieć historię osób podpisanych w 1926 roku, ich rodzin i przyjaciół – kim byli
w momencie składania podpisu i jak potoczyło się dalej ich życie. Zwracamy się do
Państwa z wielką prośbą o pomoc w odnalezieniu i opowiedzeniu tych historii.
Jest bardzo prawdopodobne, że na liście poniżej znajdą Państwo swoich bliskich lub
osoby, o których coś Państwu wiadomo. Może mają Państwo w domu zdjęcia lub
dokumenty, które dotyczą podpisanych osób? Liczy się każda najmniejsza informacja czy
pamiątka! Będziemy bardzo wdzięczni za podzielenie się z naszym zespołem tymi
historiami. Zapraszamy serdecznie do przyjścia do biblioteki (tu podać adres i godz.
otwarcia) lub do kontaktu telefonicznego i mailowego (tu podać nr telefonu i adres
mailowy). Można też do nas napisać na adres: …………………….. (tu podać adres
pocztowy).
Dołącz do prac naszego zespołu, opowiedzmy razem o naszej miejscowości i jej
mieszkańcach, a poprzez ich losy o 100 latach Niepodległej!
Zespół ……………………….(tu podać nazwę projektu, biblioteki, etc.)

