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Projekty realizowane przez Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”  

 

 

„Młodzież pamięta” z „Tramwajem patriotycznym” w kolejne rocznice uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja i odzyskania Niepodległości przez Polskę  
 
  Projekt „Młodzież pamięta” realizowany w Małopolsce od 2002 roku, w czasie 
obchodów świąt narodowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości, ma 
zwrócić uwagę - szczególnie młodych ludzi - jak ważna jest narodowa pamięć  
i patriotyczna tradycja, a zarazem pokazać społeczeństwu, że młodzież pamięta  
o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. 
  Organizatorzy projektu „Młodzież pamięta” za jeden z celów jego realizacji stawiają 
sobie promowanie wśród młodych Polaków idei nowoczesnego patriotyzmu. Idea ta, 
urzeczywistnia się poprzez aktywne uczestnictwo młodzieży w szerokiej akcji 
informacyjnej, połączonej z rozpowszechnianiem na terenie kilkudziesięciu małopolskich 
gmin biało-czerwonych chorągiewek oraz okolicznościowych wydawnictw plakatów, 
plakietek i ulotek. Kolejnym edycjom projektu towarzyszy także specjalne wydanie 
Śpiewnika pieśni patriotycznych. 
 
 
„Wspólne śpiewanie” 
 

„Wspólne śpiewanie” - to projekt zrealizowany po raz pierwszy w listopadzie 2011 
roku w przededniu 93. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. W tym dniu  
w dziewięciu ośrodkach na terenie Małopolski (Tarnów, Nowy Targ, Oświęcim, 
Miechów, Wieliczka, Skawina, Żabno, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków) odbyły się 
specjalne koncerty rocznicowe, które dla podkreślenia regionalnego charakteru projektu 
rozpoczęły się o tej samej godzinie. Jednocześnie, lokalny charakter koncertów zapewniły 
zespoły/chóry działające w szkołach i domach kultury na danym terenie. 

 
   
Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego 
 
  „Przegląd” to projekt złożony z Przeglądu Szkolnej Twórczości Patriotycznej  
oraz Konkursu Patriotycznej Twórczości Plastycznej i Literackiej Młodzieży. Projekt 
realizowany jest od 2002 roku, początkowo swym zasięgiem obejmując tylko miasto 
Kraków, a od 2005 stając się imprezą o charakterze regionalnym. 
  Przegląd Szkolnej Twórczości Patriotycznej ma umożliwi ć placówkom oświatowym 
zaprezentowanie dorobku związanego z realizacją przedstawień o tematyce patriotycznej 
poświęcone obchodom świąt narodowych, jak również patronom szkół i lokalnej tradycji. 
Przeglądowi Szkolnej Twórczości Patriotycznej towarzyszy Konkurs Patriotycznej 
Twórczości Plastycznej i Literackiej dający młodzieży, poprzez zastosowane środki 
artystyczne możliwość wypowiedzenia się na tematy, które są nierozłącznie związane  
z pojęciem i sensem współczesnego patriotyzmu.  
 
 
 
 



 
 

 
„Bohaterowie naszej przeszłości”- cykl spotkań z filmem historycznym 
 
  Celem cyklu spotkań z filmem historycznym jest przypominanie młodym ludziom 
bohaterskich postaci i najważniejszych wydarzeń z naszej najnowszej historii, o których 
pamięć powinna być jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków.  
  Na projekcje i towarzyszące jej spotkania zapraszamy twórców filmów, uczestników  
wydarzeń, rodziny bohaterów, a przede wszystkim uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z Krakowa, powiatu krakowskiego i województwa małopolskiego. 
 

 
„Parada Szkolnych Patronów”  
 
  Parada szkolnych patronów to barwny, kolorowy pochód uliczny z udziałem dzieci  
i młodzieży reprezentującej krakowskie przedszkola i szkoły wszystkich typów.  
W paradzie, która odbyła się po raz pierwszy 14 października 2011 roku uczestniczyło 
siedemdziesiąt pięć miejskich placówek oświatowych. Uroczysty pochód poprzedzony 
wozem strażackim uformował się przy alei spacerowej u podnóża Wawelu by barwnym 
korowodem wymyślnych pojazdów i ożywionych przez dzieci i młodzież patronów szkół 
przejść ulicą Grodzką do Rynku Głównego. 
 
 
Małopolski Szlak Historyczny 
 
      Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” opracowuje założenia merytoryczne  
i koncepcję realizacji „Małopolskiego historycznego szlaku pamięci”. Nadrzędnym celem 
projektu będzie połączenie miejscowości, wydarzeń i osób z nimi związanych, które 
wywarły duży wpływ na losy Małopolski i historię Polski.  
    Szlak oparty będzie na chronologicznym ujęciu historii Polski i będzie stopniowo 
rozbudowywany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
i współpracy gmin na terenie których znajdują się opisywane obiekty.  

 
 
„Pociąg pamięci o błogosławionym Janie Pawle II”, Kraków - Skawina - Kalwaria 
Zebrzydowska - Wadowice  
 
  Pociąg pamięci to wyjątkowe przedsięwzięcie kulturalno edukacyjne dla mieszkańców 
Krakowa, którego nadrzędnym celem jest przypomnienie osoby i dziedzictwa zmarłego 
siedem lat temu papieża Polaka. Projekt został zrealizowane po raz pierwszy  
21 października 2011 roku.  

 
 

„Stra żnicy pamięci” 
 
  Celem realizowanego na terenie Krakowa projektu jest inwentaryzacja obiektów 
położonych w pobliżu szkoły/placówki oświatowej (tablic, pomników, mogił), opieka nad 
miejscami pamięci oraz upowszechnianie wśród mieszkańców informacji na temat 
patronów ulic przy których mieszkają. 

 
 

Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego -  01.2013 r. 
 

            Realizowane na podstawie uchwały nr XLVIII/636/12 Rady Miasta Krakowa z dnia     
      13 czerwca 2012 r. 
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