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Szczecin, 25 maja 2018 r. 

 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy Szkół Szczecińskich! 

 

W związku z obchodami 100. rocznicy Niepodległej szczecińskie stowarzyszenie Towarzystwo 
Oświatowe Edukacja i Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. J. Wybickiego zapraszają Państwa szkołę 
jako jedną z 10 szkół szczecińskich do udziału w jedynym takim projekcie realizowanym w naszym 
mieście w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Murale Polskiej Niepodległości” 
sfinansowanego z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021. Chcemy, by dzieci i młodzież świadomie i aktywnie 
uczestniczyły w narodowym świętowaniu Niepodległej. 

Nasz projekt „MUR-ALE… Niepodległość Ułańska!” to cykl bezpłatnych warsztatów 
artystyczno-edukacyjnych skierowanych do 300 uczniów w wieku 13 - 16 lat z 10 szkół miasta 

Szczecin, a także innych działań w postaci konkursów literackich, teatralnych, plastycznych, spotkań 
z historykami i ciekawymi postaciami, wykładów, prelekcji, debat, gier miejskich, wystaw 
adresowanych do pozostałych uczniów tych szkół, zakończonych stworzeniem muralu o tematyce 
niepodległościowej. Mottem przewodnim są ułani, szczególnie Ułani Podolscy, upamiętniani 
w Szczecinie. 

W ramach niniejszych działań zostaną przeprowadzone warsztaty artystyczno-edukacyjne 
i twórczego myślenia przez specjalistów i praktyków w danej dziedzinie, tj. artystów-plastyków, 
aktorów, dziennikarzy, psychologów i trenerów. Najważniejszym efektem końcowym projektu będzie 
wykonanie muralu pod okiem i opieką artystów Street Art’owych, który to mural zostanie uroczyście 
odsłonięty w październiku przy udziale przedstawicieli rządu, władz miasta i szkół uczestniczących 
w projekcie. Będzie to wydarzenie wyjątkowe, wypromowane medialnie, na które już teraz Państwa 
zapraszamy jako gości wyjątkowych, gdyż nasz szczeciński mural będzie jednym z 10 murali 
niepodległościowych, tworzonych na tę okazję w całej Polsce. 

Dodatkowo zaplanowane zostały inicjatywy, które rozbudzą postawę patriotyczną 
i obywatelską pozostałych uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Uczniowie ci będą mogli 
wykonać prace artystyczne, których inspiracją stanie się źródło historyczne związane z życiem 
ułańskim, szczególnie z ułanami podolskimi. W ten sposób powstaną prace plastyczne, reportaże, 
małe formy literackie i teatralne, które przybliżą tło historyczne związane ze zwykłymi, niezwykłymi 
bohaterami Niepodległej. Dodatkowo gra miejska, rozegrana na ulicach Szczecina, uświadomi dzieciom 
i młodzieży, że choć Szczecin nie był miastem II Rzeczpospolitej, to można w nim odnaleźć miejsca 
pamięci poświęcone ludziom Niepodległej, tj. nazwy ulic, placów, m.in. Rondo Ułanów Podolskich, 
pomniki m.in. popiersie Józefa Piłsudskiego, budynki, w których zamieszkiwali bohaterowie II RP. 
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Nauka przez zabawę będzie wspaniałą okazją do budowania wspólnoty lokalnej i narodowej, 
jak i wzmacniania postawy obywatelskiej. Z kolei spotkania z historykami i ciekawymi postaciami 
staną się okazją do zdobycia wiedzy w ciekawy i atrakcyjny sposób poprzez obcowanie z drugim 
człowiekiem. Wreszcie debata oksfordzka będzie okazją do zweryfikowania swoich poglądów 
w oparciu o studiowanie źródeł historycznych jako przygotowania do dyskusji. 

Zakresem treści edukacji kulturalnej projektu będzie życie i działalność ułanów, szczególnie 
ułanów podolskich w historii i sztuce. Obrazy, ilustracje, zdjęcia, wspomnienia, listy, pamiętniki 
przedstawiające ułanów mają stać się inspiracją do twórczych działań młodzieży. Źródła historyczne 
o życiu ułanów będą stanowić kanwę do stworzenia prac plastycznych, literackich, dziennikarskich, 
teatru ulicy, teledysków i muralu, a także połączenia wiedzy historycznej z rozwojem umiejętności 
artystycznych i kompetencji miękkich. Zwieńczeniem projektu będzie również wernisaż prac 
towarzyszący uroczystemu odsłonięciu muralu, jak i publikacja edukacyjna wydana z okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości, prezentująca nagrodzone prace malarskie i literackie. 

Koordynatorem projektu jest p. Kinga Maciaszczyk (elwiem77@gmail.com tel. 609744665), 
natomiast opiekę merytoryczną sprawuje historyk i żołnierz z Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów 
Podolskich w Szczecinie, p. Cezary Jankowski. Bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży odbywać 
się będą w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Hożej 3. Prosimy o wyznaczenie koordynatora w Państwa szkole, 
który będzie przekazywać informacje o działaniach dzieciom i ich rodzicom. Więcej informacji 
o projekcie znajdą Państwo na stronie naszego projektu www.lo18.szczecin.pl/TOEdukacja, 
na fanpage’u www.facebook.com/TOEdukacja i projektowym blogu, prezentującym działania, 
a także źródła historyczne związane z życiem, działalnością i historią dziejów ułanów podolskich 
www.muraleniepodleglosculanska.blogspot.com  

Jesteśmy przekonani, że Państwa udział w projekcie pomoże stworzyć wyjątkowe wydarzenie, 
które na długo zapisze się w pamięci Polaków, wzmocni tożsamość narodową naszych wychowanków 
i pozwoli poczuć młodemu pokoleniu narodową wspólnotę. 

 

Z poważaniem, 

 Dyrektor Prezes Zarządu  

 Zespołu Szkół nr 5  Towarzystwa Oświatowego Edukacja 

 Mirosław Żylik  Iwona Zalejska 
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