
    W listopadzie ubiegłego roku I Liceum Ogólnokształcące przystąpiło  do konkursu  „ 2014! Młodzi 

dla Wolności” zainicjowanego przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

w związku ze zbliżającą się 25 rocznicą pierwszych demokratycznych wyborów w powojennej  Polsce. 

    Projekt  został podzielony na kilka etapów. 

    W grudniu 2013 skorzystaliśmy z zaproszenia innego uczestnika konkursu : Gimnazjum nr 2 w 

Radzyniu Podlaskim i wysłuchaliśmy montażu słowno – muzycznego dotyczącego wprowadzenia 

stanu wojennego w Polsce. Następnie zorganizowaliśmy spotkanie z naszymi rodzicami, których 

poprosiliśmy o wspomnienia z tego wydarzenia oraz z czasów PRL- u z ich perspektywy. 

(wspomnienia zostały zamieszczone w zakładce). Zapytaliśmy również naszych rodziców z jakimi 

ważnymi osobami kojarzy im się czas odzyskiwania przez Polskę Wolności tuż przed i po Okrągłym 

Stole, w ramach konsultacji z tym co możemy przeczytać w źródłach Internetowych. Na tej podstawie 

sporządziliśmy listę „ważnych osób” a następnie zapytaliśmy rówieśników czy znają wymienione 

osoby. Okazało się , że młodzież potrafi rozpoznać  jedynie Jana Pawła II , ks. Jerzego Popiełuszkę oraz 

Lecha Wałęsę. Pozostałe wymienione postaci takie jak Anna Walentynowicz, Bronisław Geremek,  

Adam Michnik,  Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Henryka Krzywonos, nie są w ogóle lub są słabo 

rozpoznawalne.  

     W ramach dwóch wieczorków filmowych obejrzeliśmy wspólnie filmy „ Wałęsa. Człowiek z 

nadziei”  Andrzeja Wajdy oraz „ Układ zamknięty”  w reżyserii Ryszarda Bugajskiego. Wstęp 

historyczny oraz dyskusję po filmach poprowadził p. Adam Świć – filolog, dyrektor Domu Kultury w 

Kocku. 

    W rzeczywistość PRL-u wprowadził nas również wieczór gier planszowych , podczas którego 

wykorzystaliśmy gry „Pan tu nie stał” oraz  „W zakładzie. Lubelski lipiec ‘80” 

    Koncepcję szeroko pojmowanej Wolności  przedyskutowaliśmy na  spotkaniu pod hasłem  

„Wolność czy iluzja” . Było ono próbą zdefiniowania pojęcia wolności, ukazania konsekwencji 

fałszywie pojmowanej wolności i  zachowań oraz czynników, które mogą zagrażać wolności 

człowieka.  W dyskusji odnieśliśmy się do czasów PRL-u oraz czasów współczesnych.  W 

podsumowaniu wskazaliśmy na wpływ wydarzeń w Polsce w 1989 roku na dalsze wydarzenia w 

Europie ( upadek muru berlińskiego).  

    Na zakończenia ponownie skorzystaliśmy z zaproszenia Gimnazjum nr 2 i wzięliśmy udział w grze 

fabularnej  pod hasłem „ Śmiech to oręż tych, którzy nie maja innej broni”  inspirowanej 

wydarzeniami , które doprowadziły Polskę do roku 1989 i pierwszych wolnych wyborów po wojnie.  

    Dzięki udziałowi w projekcie poznaliśmy wiele ciekawych faktów i wydarzeń  z najnowszej historii 

Polski oraz ludzi, którzy mieli swój udział w budowaniu nowej Polski. 


