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Projekt edukacyjny 

 „Historia Solidarności w Małopolsce” 

dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych ponadpodstawowych   

województwa małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założenia projektu: 

W 2020 r. przypada 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność", stanowiącego stanowiący 

przełomowy moment w najnowszej historii Polski i Europy. Obudzone wezwaniem Jana Pawła II  

w 1979 r. nadzieje miliony Polaków stały się impulsem do wspólnego działania na rzecz wolności  

i walki o godność człowieka. Toczyła się ona pod sztandarem „Solidarności”, pierwszego niezależnego  

i samorządnego związku zawodowego w Europie środkowo-wschodniej. To wspólne marzenia 

Polaków, potrzeba jedności i przeświadczenie o konieczności odnowy moralnej całego kraju 

spowodowały, że Polska od 1980 r. zaczęła się zmieniać. I choć droga ta nie była łatwa, przyniosła 

wiele ofiar i wymagała poświęceń, to dziś żyjemy w wolnym, demokratycznym i rozwijającym się 

kraju, o którym marzyli twórcy „Solidarności”. 

Warto o tym wkładzie „Solidarności” w historię Polski i świata pamiętać. Projekt „Historia Solidarności 

w Małopolsce" ma na celu pobudzić do zainteresowania młodzieży historią i dorobkiem 

„Solidarności". 

 

 

 

 



 

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Krakowie 

Region Małopolski NSZZ „Solidarność” 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie  

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu 

Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze  

 

 

Patronat Honorowy: 

Beata Szydło – Poseł do Parlamentu Europejskiego 

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski 

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego 

Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty 

dr hab. Filip Musiał – Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie 

Wojciech Grzeszek – Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” 

 

 

Cele projektu: 

 upowszechnianie ideałów oraz wartości Ruchu „Solidarność”, 

 popularyzowanie i rozbudzanie zainteresowania historią „Solidarności” 

 rozbudzanie zainteresowania historią regionu, 

 wzmacnianie więzi międzypokoleniowej Polaków walczących o wolność kraju a współczesną 

młodzieżą. 

 

Adresaci: 

 uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

 nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek. 

 

Termin realizacji: 

styczeń 2020 r. – czerwiec 2020 r. 

 

Elementy projektu: 

 warsztaty dla nauczycieli – „Udział uczniów w przedsięwzięciach patriotycznych  

i edukacyjnych”- rozwiązania metodyczne, 

 „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu” druga edycja 

konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych  

i ponadpodstawowych, 

 „Solidarność 1980 - 2020” konkurs na plakat związany z 40 rocznicą powstania NSZZ 

„Solidarność” w Małopolsce dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych  

i ponadpodstawowych, 

 festiwal pieśni patriotycznej „Wolna Polska” dla uczniów szkół podstawowych, 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, 

 konferencja podsumowująca projekt. 

 
 
 
 



 
Koordynator projektu: 

Magdalena Malczyk, wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach 

tel. 33/873-13-24; e-mail: magdalena.malczyk@kuratorium.krakow.pl 

 

Szczegółowe informacje o projekcie będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Krakowie: www.kuratorium.krakow.pl 
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