


Nasza szkoła przyjęła zaproszenie do wzięcia 
udziału w 

PROJEKCIE 
EDUKACYJNYM

Przystępując do projektu zobowiązaliśmy się do
podjęcia szeregu działań, które poszerzą naszą wiedzę o jednym
z najtragiczniejszych wydarzeń w naszej najnowszej historii
i wzbudzą refleksję na temat wartości, jaką ma wolność.

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce przypomnimy sobie, jak dramatycznie walczyli nasi
rodzice i dziadkowie z opresyjnymi ograniczeniami zachowań
i poglądów narzuconymi przezwładze.

Zastanowimy się nad naszym prawem do działania,
myślenia imówienia tego, co chcemy.



Na drzwiach do budynku A, na drzwiach do pracowni historycznej oraz na 
tablicy ogłoszeń w budynku B zamieściliśmy postery informujące o Projekcie.

W ciągu kilku godzin wszyscy nasi uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy szkoły dowiedzieli 

się o naszym udziale w Programie… 

Podobno nikogo nie było trudno namówić na 
wspomnienia. Nawet Panie od wuefu, 

geograf, polonistki, czy nauczyciele zawodu 
chętnie oddali się retrospekcjom. 

Wiemy też, że nasi uczniowie, niektórzy po 
raz pierwszy w życiu, namówili na 
wspomnienia rodziców, dziadków, 

sąsiadów…



W budynku A na pierwszym piętrze powstał szkolny kącik historyczny: 
40 lat po stanie wojennym

Daty, portrety, zdjęcia i symbole ułożone w 
ciągu chronologicznym ukazują walkę Polek

i Polaków o wolność.

Nie wszystkie zostały od razu rozpoznane, 
czy skojarzone. Uczniowie mają za zadanie 

poznać wszystkie przed 13 grudnia.

Szkolne kąciki historyczne innych szkół 
możesz zobaczyć tu 

http://pamiec81.pl/index.php/szkolne-miejsca-patriotyczno-
historyczne-region-slasko-dabrowski/

http://pamiec81.pl/index.php/szkolne-miejsca-patriotyczno-historyczne-region-slasko-dabrowski/


Uczniowie uczestniczyli w pokazie filmu 
Nie zabierajcie mamy

W filmie działaczki

częstochowskiej 

wspominają  swoje

internowanie.

To wstrząsający film. Słuchaliśmy tych 
wspomnień w absolutnej ciszy.

Film możesz zobaczyć tu  
http://pamiec81.pl/index.php/2021/10/14/nie-zabierajcie-
mamy-pelna-wersja-filmu-dla-szkol/

http://pamiec81.pl/index.php/2021/10/14/nie-zabierajcie-mamy-pelna-wersja-filmu-dla-szkol/


Czworo spośród naszych nauczycieli wysłuchało wykładu
Drogowskazy pozostawione przez kard. Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu

Kardynał zwracał uwagę na znaczenie służby 
społeczeństwu i wagę wzajemnych zależności 
między ludźmi:

Czy wiesz, ile osób pracowało, żebyś Ty mógł 
rano zjeść chleb…

Wykładu możesz wysłuchać tu 
https://www.youtube.com/watch?v=sFjTjDZZTqU

https://www.youtube.com/watch?v=sFjTjDZZTqU


Wzięliśmy udział w wojewódzkim konkursie literackim
Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich

W konkursie reprezentują naszą szkołę 
tegoroczne maturzystki, Dominika i Martyna.



Uczniowie mieli okazję zobaczyć wystawę przygotowaną przez IPN
STAN WOJENNY 1981-83

Na czternastu planszach została spisana
i pokazana historia stanu wojennego. 

Szczególnie pilnie uczniowie przestudiowali 
fragment dotyczący pacyfikacji kopalni Piast. 

Naszą szkołę od Piasta dzieli zaledwie 18 
kilometrów. Wielu z nas ma w rodzinach 

górników i wizja dwutygodniowego strajku 
pod ziemią mocno podziałała na naszą 

wyobraźnię.

Wystawę możesz zobaczyć tu 
https://ipn.gov.pl/download/1/368178/stanwojennywystawaB11312
2019m.pdf

https://ipn.gov.pl/download/1/368178/stanwojennywystawaB113122019m.pdf


W klasach zostały przeprowadzone lekcje o stanie wojennym

Oderwaliśmy się na chwilę od wojen 
punickich, sztuki renesansu i rewolucji 

francuskiej po to, żeby w 40. rocznicę stanu 
wojennego opowiedzieć młodym ludziom

o tym wydarzeniu. Wartość edukacyjna 
naszego przystąpienia do Projektu jest 

ogromna. Poza wiedzą zyskaliśmy 
umiejętność wyszukiwania informacji, oceny 

źródła historycznego, odróżniania faktów
od opinii i budowania argumentacji.


