Ukraino – jesteśmy z Wami!
Projekt skierowany do dzieci i młodzieży,
uczniów szkół w Polsce:

Dzieciństwo to jeden z okresów w życiu człowieka, który kojarzy się z radością, beztroską, zabawą i szczęściem. Dziecko
w tym czasie nabywa różnych umiejętności niezbędnych w dalszym życiu, kształtuje się jego osobowość i charakter. Ten
okres beztroski dla wielu dzieci z Ukrainy zakończył się gwałtownie, gdy słyszały świst kul, odgłos spadających bomb. Dzieci
te, zobaczyły czym jest strach, który przybył wraz z pierwszymi nalotami. Strach ten nie opuszczał ich ani w domach, ani na
drodze, ani w piwnicach, schronach. W tym dniu przestały być dziećmi, a stały się świadkami wojny, terroru
i przemocy. Chwilowe wyciszenie znajdowały w ramionach matek, bo ojcowie przeważnie poszli na wojnę.
Dzieci polskie są świadkami wydarzeń, które dzieją się tu i teraz. Pokażmy jak mocny jest głos dzieci. Wspólnie wyraźmy
sprzeciw wobec wojny. Chcemy by dzieci z polskich szkół podjęły akcję pisania listów lub tworzyły prace plastyczne apelujące
o zakończenie wojny w Ukrainie oraz do Ukraińców wyrażające solidarności w tych trudnym czasie.
Projekt dwuetapowy:
Etap I
Świętokrzyski Kurator Oświaty wystąpi do szkół z inicjatywą by uczniowie tworzyli prace plastyczne lub/i pisemne których
celem będzie wyrażenie sprzeciwu wobec wojny oraz wyrażenie solidarności względem uchodźców ukraińskich znajdujących
się w Polsce.
• każda grupa wiekowa może brać udział, gdyż sposób wyrażanie może być dostosowany do potrzeb indywidulanych
• termin realizacji do 31 maja 2022 roku
• szkoły przekażą wytworzone prace do:
• Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Michniów 38, 26-130 Suchedniów lub Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana
Pawła II 6, 25-025 Kielce, zapakowane i podpisane ,, Ukraino- jesteśmy z Wami!”
Etap II
Z przekazanych prac pracownicy Mauzoleum w Michniowie wybiorą ich część,z których powstanie wystawa czasowa
oraz album z wybranym materiałem.
Wszystkie powstałe prace w ramach tego projektu zostaną przekazane do Ambasady Ukrainy.
Koordynatorem projektu w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie jest Ewa Kołomańska – Kierownik
Mauzoleum, tel. 41 2545162, ekolomanska@mwk.com.pl

Patronat Honorowy: Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski

Patronaty medialne: Tygodnik Em, Echo Dnia, Radio Em, TVP3 Kielce, Radio Kielce, Telewizja Świętokrzyska

