
Program – „Solidarna Szkoła” 

We wrześniu 2017 roku przystąpiliśmy wraz z uczniami 
gimnazjum i liceum do ogólnopolskiego programu 
„Solidarna Szkoła”. Głównym celem projektu jest 
kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności 
oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na 
rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii 
ruchu Solidarność. 

O programie: 

 
Działania podejmowane w programie mają za zadanie dostarczyć uczniom i 
uczennicom wiedzę na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej 
połowy XX wieku, kształtować u nich poczucie współodpowiedzialności za 
umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz 
solidarności. W ramach programu uczniowie i uczennice poznają swoją społeczność 
lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących 
współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu 
demokracji, wspólnie z nauczycielami i nauczycielkami organizują lekcje 
obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry 
miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp. 

Nasza grupa: 

 
Jesteśmy uczniami Gimnazjum Specjalnego nr 2 i IV Liceum Ogólnokształcącego 
Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. W skład naszego zespołu wchodzą: Kinga 
Kordońska, Patryk Olszowy, Szymon Pieterwas, Jan Piotrowicz, Sandra Zanio. 
Naszymi opiekunkami podczas realizacji projektu są nauczycielki: języka polskiego – 
mgr Aleksandra Jonczyk oraz historii – mgr Renata Krupa. 

Lekcje multimedialne: 

• 28 i 5 grudnia 2017 r. odbyły się w naszej szkole 2 lekcje multimedialne, których 
ideą było przybliżenie społeczności szkolnej tematyki projektu. Głównym celem 
wykładu „PRL w pigułce” było przedstawienie genezy powstania PRL-u. 
Zdefiniowanie podstawowych pojęć. Ogólna charakterystyka systemu 
komunistycznego w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym. Porównanie 
tego systemu do systemu liberalnej demokracji. Przybliżenie podstawowych faktów z 
historii PRL-u: instalowanie władzy komunistycznej, okres stalinizmu, Październik 
’56, Marzec ’68, Grudzień ’70, Czerwiec’76, karnawał „Solidarności”, stan wojenny. 
Przedstawienie sylwetek Leopolda Okulickiego, Bolesława Bieruta, Władysława 
Gomułki, Edwarda Gierka oraz Wojciecha Jaruzelskiego. Przedstawienie przyczyn 
upadku systemu komunistycznego w Polsce. Celem drugiego spotkania o temacie 
„Solidarność – największy ruch społeczny w dziejach świata” było przedstawienie 
genezy ruchu społecznego „Solidarność”. Zdefiniowanie podstawowych pojęć: ruch 
społeczny, ideoogia komunistyczna, Millennium Chrztu Polski, Interrex, aparatczyk, 
opozycja antykomunistyczna, intelektualista, związek zawodowy, stocznia, podwyżka 



płac, Komitet Obrony Robotników, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, 
Porozumienia Sierpniowe, pacyfizm, stan wojenny, Zmotoryzowane Odwody Milicji 
Obywatelskiej, struktury podziemne. Przedstawienie uniwersalnego przesłania 
„Solidarności”. Cele prelekcji zostały zrealizowane. Zarówno uczniowie gimnazjum 
jak i liceum zrozumieli jak ważny był to okres w dziejach państwa i narodu polskiego. 

• 3 grudnia 2017 odbyły się lekcje historii o 36 rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego. Uczestnikami lekcji była zarówno grupa projektowa „Solidarna Paczka”, 
jak również młodzież liceum ogólnokształcącego i gimnazjum. Celem lekcji było 
przybliżenie uczniom tematyki PRL zwłaszcza sytuacji lat 80 – tych. Uczniowie starali 
się dowiedzieć dlaczego władze PRL zdecydowały się na wprowadzenie stanu 
wojennego? Jakie konsekwencje spowodowało wprowadzenie stanu wojennego? 
Czym charakteryzowało się życie codzienne Polaków w okresie stanu wojennego? 
Temat był realizowany na 2 godzinach lekcyjnych zarówno na historii jaki języku 
polskim w ramach korelacji przedmiotowej. Podstawowe cele zostały osiągnięte. 
Uczniowie pogłębili wiedzę o stanie wojennym, przeprowadzone lekcje uświadomiły 
im ważność pamiętania o tym co się wydarzyło, a także przekonała uczestników 
projektu o słuszności przystąpienia do niego. 

Nauczyciele odpowiedzialni za projekt  
Aleksandra Jonczyk i Renata Krupa 

 

 


