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Razem
dla Edukacji
Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”

Moduł IV.I. Projekt „Razem dla edukacji” w ramach konkursu
„Rodzina polonijna” na lata 2017-2018, sfinansowano z dotacji MEN
zgodnie z umową nr MEN/2017/DWSM/1399 z dn. 29.09.2017 r.

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN
na realizację zadania: „Rodzina polonijna”. Współpraca szkół
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji
społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego,
historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów
nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce.
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Prowadzenie warsztatów komiksu, opieka artystyczna
Maciej Pałka

Opieka artystyczna
Ryszard Paluch

Rysunki
Natalia Hunek

Fotoedycja i tekst
Agata Borawska
Julia Ślusarczyk

Scenariusz i projekt okładki
Agata Borawska
Natalia Hunek
Kaja Kotłowska
Paweł Kusyk
Nikodem Nowak
Zuzanna Słobodzińska
Julia Ślusarczyk
Katarzyna Winkler

We współpracy z uczniami Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie.



Grupa uczniów ZSP w Lublinie oraz Gimnazjum w Wilnie, wraz z opiekunami,  
przed dworem Piłsudskich w Pikieliszkach

Uczniowie ZSP w Lublinie oraz Gimnazjum w Wilnie, wraz z opiekunami,  
w kościele w Zułowie



Dom Polonii w Lublinie.  
Spotkanie z senator RP panią Anną Marią Anders
fot. Dawid Florczak IPN

Odsłonięcie przez senator RP panią Anną Marią An-
ders płaskorzeźby przedstawiającej popiersie generała 
Władysława Andersa, wykonanej przez Rafała Dowejko, 
absolwenta Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, 
podczas warsztatów plastycznych w sierpniu 2016 roku.
fot. Dawid Florczak IPN

Warsztaty komiksu z panem Maciejem Pałką
(pracownia ZSP)

Grupa uczniów ZSP z opiekunami  
przed Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie

Spotkanie młodzieży Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego  
w auli ZSP 

Zajęcia z historii Polski i Litwy w szkole  
im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie



Pamiętając o bohaterach

Jednym z celów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” jest propagowanie i wspieranie 
kultury polskiej, upowszechnianie wiedzy na temat historii oraz podtrzymywanie jej zna-
jomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Oddział lubelski organizuje 
szereg projektów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, w tym warsztaty plastyczne, 
kursy języka i kultury polskiej, współpracuje ze szkołami i organizacjami polskimi na 
Wschodzie – wspierając ich pracę oświatową i kulturalną.

W br. w ramach projektów dofinansowanych ze środków z Kancelarii Senatu RP („Warszta-
ty plastyczne dla młodzieży polskiej ze Wschodu”, pobyty edukacyjno-integracyjne dla dzieci) 
i Ministerstwa Edukacji Narodowej („Akademia Liderów”, „Rodzina Polonijna”) oraz dzię-
ki wsparciu Prezydenta Miasta Lublin i sponsorów indywidualnych (I Światowy Zjazd 
Lublinian) w działaniach Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wzięło udział ok. 800 osób 
z 20 krajów. W realizacji przedsięwzięć takich jak: Warsztaty plastyczne dla młodzieży 
polskiej ze Wschodu i „Rodzina Polonijna” ważną rolę odegrał Zespół Szkół Plastycznych 
im. C.K. Norwida w Lublinie, udostępniając swoje pracownie i aulę dla uczestników pro-
jektu. Należy dodać, że część kadry pedagogicznej na czele z p. Dyr. Krzysztofem Dąbkiem 
stanowią członkowie naszego stowarzyszenia. Warsztaty plastyczne realizowane z dobrym 
skutkiem od 10 lat cieszą się zainteresowaniem młodzieży zamieszkującej duży obszar dwóch 
kontynentów od Wilna, Brześcia, Lwowa, aż po Irkuck. Z najlepszych prac została stworzo-
na w Domu Polonii w Lublinie galeria 150 obrazów i rzeźb. Ważną część ekspozycji stałej 
stanowią 44 portrety osób historycznych zasłużonych dla Polski, których autorami jest mło-
dzież polska ze Wschodu. Prace te wykonane techniką odlewu w gipsie, żywicy, aluminium 
i brązie przedstawiają twórców kultury polskiej, świętych, wodzów i mężów stanu związa-
nych z Kresami, tworząc swoisty Panteon wybitnych Polaków. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczyła uroczystość odsłonięcia płaskorzeźby Gen. Władysława Andersa zlokalizowanej 
w Domu Polonii zorganizowana w dn. 25 października z udziałem p. Minister i Senator RP 
Anny Marii Anders w obecności gości z Wilna i reprezentantów licznych organizacji po-
zarządowych. Autorem tej płaskorzeźby jest Rafał Dowejko absolwent Gimnazjum im. J.I. 
Kraszewskiego w Wilnie. Odlew wykonał w swojej pracowni artysta rzeźbiarz Tomasz Krzpiet 
absolwent Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 

Projekty szkół partnerskich służą rozwijaniu kontaktów osobowych pomiędzy kadrą 
pedagogiczną i uczniami oraz umacnianiu tożsamości narodowej poprzez podejmowanie 
działań prowadzących poszerzenia wiedzy z zakresu historii Polski i jej kultury. W br. 
współpraca Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie z Gimnazjum im. J.I. 
Kraszewskiego w Wilnie była kontynuowana pod nazwą „Rodzina Polonijna” w ramach 
projektu „Razem dla Edukacji” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

W kooperacji lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” Oddziału w Lublinie oraz uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K. 
Norwida w Lublinie zostały wykonane trzy etiudy filmowe z oryginalną muzyką, słowa-
mi piosenki i wykonaniem: „List z Tynnego”, „Inny świat”, „Rzeczypospolitej poprzysięgali”. 
Film „List z Tynnego” (o heroicznej obronie schronów we wrześniu 1939 na granicy pod 
Sarnami), stanowił zapowiedź niniejszego komiksu, który być może przyczyni się do wzro-
stu zainteresowań najnowszą historią Polski wśród młodzieży. We wrześniu 1939 r. w obronie 
Grodna obok żołnierzy walczyły również dzieci, które niszczyły czołgi za pomocą butelek 
z benzyną. Na kartach historii zapisał się m.in. 13-toletni Tadeusz Jasiński pięciokrotnie 
postrzelony i przywiązany do czołgu radzieckiego jako żywa tarcza. Pochowany na miej-
scowym cmentarzu stał się symbolem oporu grodzieńskich orląt wobec najeźdźcy. 

Dariusz Śladecki
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Lublinie 



Realizacja projektu „Razem dla edukacji” w ramach partnerstwa dwóch szkół – Zespołu 
Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie i polskiej Szkoły im. J.I. Kraszewskiego 
w Wilnie – od wielu lat współpracujących ze sobą w warsztatach edukacyjno – historycz-
nych, przypada na szczególny dla naszej historii czas, kilkuletnich obchodów upamiętnia-
jących 100 – lecie odzyskania przez Polską niepodległości. Rozpoczęte ponad 10 lat temu, 
dzięki współpracy ZSP ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, oddział w Lublinie, letnie 
warsztaty plastyczne dla młodzieży z krajów dawnego ZSSR, prowadzone przez nauczycieli 
naszej szkoły, owocują nie tylko poznaniem technik warsztatu malarskiego i rzeźbiarskie-
go, ale także utrwalają wiedzę i umożliwiają bezpośredni kontakt z żywą historią Polski, 
doświadczaną przez poznanie ważnych ośrodków kultury i sztuki I Rzeczypospolitej w jej 
ośrodkach utrzymujących przed wiekami żywy kontakt ze wschodnimi kresami. Od początku 
tej współpracy, Szkoła im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie, jest stale obecna w tych warsztatach, 
a wielu jej uczniów i absolwentów ma okazję korzystać z doświadczeń nauczycieli – arty-
stów ZSP i odkrywać lub rozwijać zdolności plastyczne, prezentując swoje osiągnięcia na 
wystawach, w wydawnictwach, a niekiedy także kontynuując swoją edukację w szkołach 
artystycznych na Litwie i za granicą.

Do tej dotychczasowej działalności należy dołączyć w obecnym i przyszłym roku wspólną 
realizację ambitnego zadania – projektu edukacyjno – artystycznego, upamiętniającego wy-
darzenia historyczne, związane z obroną kresów wschodnich we wrześniu 1939 roku i odzy-
skaniem wschodnich rubieży Rzeczpospolitej w latach 1918-1920. Zbieranie materiału iko-
nograficznego, poznanie miejsc związanych z bohaterami tamtych wydarzeń – J. Piłsudskim 
(Pikieliszki, Zułów), i J. Bołbottem (Wilno), było celem wyjazdu grupy młodzieży Liceum 
Plastycznego na Litwę w październiku 2017 r. Z kolei grupa młodzieży z Wilna, w ramach 
swojej wizyty w Lublinie, miała okazję zapoznać się w pracowniach ZSP z warsztatem ar-
tystycznym komiksu oraz uczestniczyć w zajęciach o tematyce historycznej zorganizowanych 
przez lubelski oddział IPN. 

Efektem tego pierwszego etapu projektu jest komiks historyczny, związany z bohater-
ską obroną Grodna we wrześniu 1939 roku przed wojskami sowieckimi. Obrony podjętej 
wysiłkiem setek cywili, w tym młodzieży i dzieci, przeciwko regularnym wojskom, w tym 
wojskom pancernym. Wybór tego tematu, szczególnie może bliskiego młodemu odbiorcy, 
daje autorom okazję do podjęcia wątku świadectwa młodych pokoleń – tego heroicznego, 
czasów II wojny światowej i współczesnego, odkrywającego przemilczaną latami wiedzę 
o najnowszej historii Polski i jej wschodnich kresów. Narracyjne związanie pokoleń w hi-
storycznym komiksie, wskazuje także na aktualną potrzebę wykorzystania pamięci ostatnich 
świadków wielu nieopowiedzianych jeszcze historii. To zadanie nie tylko dla zawodowych 
historyków, ale także dla pasjonatów historii najnowszej, rekonstruktorów, a także każde-
go z nas – zebrania wspomnień dziadków, odkrycia domowych archiwów, tworzenia map 
pamięci, opisujących losy naszych najbliższych, składające się na zbiorowe doświadczenie 
dziejów naszej Ojczyzny.

Krzysztof Dąbek
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych
im. C.K. Norwida w Lublinie



Organizatorzy
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Lublinie
Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie
Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie

Partnerzy projektu
Instytut Pamięci Narodowej
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Skład
Robert Wojniusz
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