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W Kielcach odsłonięto mural z wizerunkiem Józefa
Piłsudskiego

  

  

  

  

  

 

8 listopada 2019 r. na ścianie VII LO im. Piłsudskiego w Kielcach odsłonięto
największy w woj. świętokrzyskim mural patriotyczny, upamiętniający 101.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz sylwetkę patrona szkoły.

– Murale stały się coraz bardziej znaczącą formą sztuki. Mają wartość edukacyjną.
Najlepsza formą dotarcia do szerszego grona odbiorców okazało się malowanie w
przestrzeni publicznej. Mural z Jozefem Piłsudskim wpisuje się w nowoczesna formę
malarstwa historycznego. Przykuwa uwagę. Wielkie czyny muszą być związane z imieniem
i nazwiskiem. Czym byłaby nasza niepodległość czy zwycięstwo nad Wisłą roku1920 bez
Józefa Piłsudskiego? Coś, co wydawało się niemożliwe, stało się możliwe. To fenomen w
naszych dziejach – powiedziała podczas uroczystości naczelnik delegatury IPN w Kielcach
dr Dorota Koczwańska-Kalita.

Organizatorzy wydarzenia: Delegatura IPN w Kielcach i VII LO im. Józefa Piłsudskiego w
Kielcach.

* * *

Przypomnijmy, że z okazji 100-lecia niepodległości Instytut Pamięci Narodowej
zaangażował się także w powstanie innych murali. We Wrocławiu na budynku Archiwum
IPN można podziwiać mural historyczny #PokoleniaNiepodległej, natomiast mural
poświęcony Wojciechowi Korfantemu powstał na ścianie kamienicy przy ul. Reja w
Katowicach. Na fasadzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dwudniakach
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(Wierzchosławice) odsłonięto mural Wincentego Witosa, a w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach (pow.
tarnowski) – mural 3D przedstawiający patrona placówki. W Centrum Kształcenia i
Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie powstał mural niepodległościowy
upamiętniający bitwę pod Łowczówkiem.

 

Mural #PokoleniaNiepodległej na budynku Archiwum IPN we Wrocławiu
 

 

Mural z wizerunkiem Wojciecha Korfantego w Katowicach. Fot. Katowice Miasto
Ogrodów.

 

Mural w Ciężkowicach, przedstawiający Ignacego Jana Paderewskiego

 

Mural na fasadzie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Dwudniakach (Wierzchosławice)

przedstawiający Wincentego Witosa

 

Mural niepodległościowy w Tarnowie
 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/82494,Mural-PokoleniaNiepodleglej-na-budynku-Archiwum-IPN-we-Wroclawiu.html
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