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KARTA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ PROJEKTU
 

GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY 

Nazwa zadania Data realizacji Krótki opis realizacji zadania wraz z potwierdzeniem realizacji (m.in. 
miejsce wystawy  40 lat po stanie wojennym, link do szkolnej strony, 

tytuł wykładu, nazwa konkursu itp.) 

Powołanie szkolnego koordynatora 13.09.2021r. mgr Bożena Tokarz – nauczyciel historii, geografii, wos 
Wyeksponowanie plakatu w widocznym miejscu  na terenie 
szkoły, zamieszczenie na stronie szkoły loga projektu i 
informacji  
o przystąpieniu do jego realizacji 

13.09.2021r. 
 

Pod tą samą datą wyeksponowano plakat przy wejściu do 
szkoły, na tablicy ogłoszeń, w widocznym miejscu oraz 
zamieszczono na stronie szkoły logo projektu i informacje o 
projekcie. 

Przygotowanie szkolnego miejsca patriotyczno – 
historycznego 40 lat po stanie wojennym 

22.10.2021r. W ramach projektu przygotowano i udostępniono 
zwiedzającym szkolny kącik patriotyczno - historyczny „40 
lat po stanie wojennym”.  Gazetka i wystawa znajdują się na 
parterze szkoły, blisko wejścia głównego. W ramach kącika 
niektórzy uczniowie sami przynieśli z domu pamiątki 
rodzinne związane ze stanem wojennym, w tym: gazety z 
tego okresu, kartki żywnościowe, album ze znaczkami. 
Gazetka została wykonana, w oparciu o materiały IPN – 
scenariusze lekcji dla szkoły ponadgimnazjalnej oraz 
prywatne rzeczy uczniów. Na gazetce umieszczono też 
plakaty opisujące konkursy organizowane w szkole w 
ramach projektu pomysłu p. K. Brzeziny oraz główny plakat 
przedsięwzięcia. 
Inne plakaty przedstawiające tamte czasy zawieszono na 
ścianie, wystrój wystawy – w tym radio, telewizor, telefon, 
zegar oraz maszyna do pisania – pochodzą z sali historycznej 
naszej szkoły. Wystrój miał przybliżyć uczniom czasy PRL–u. 
Na wystawie wykorzystano też książki historyczne z 
biblioteki szkolnej opisujące stan wojenny. 
Najcenniejszą jednak pamiątką umieszczoną na wystawie 
był album pani Krystyny Nowackiej – działaczki w Biskupim 
Komitecie Pomocy Uwięzionym i Internowanym Oddział 
Rybnik przy parafii Św. Antoniego z czasów stanu wojennego 
w Rybniku. W albumie znajdują się koperty, pocztówki, listy, 



pisane do osób internowanych w stanie wojennym. Tam też 
znajdują się podziękowania, koperty i pocztówki osób 
internowanych do działaczy Komitetu działającego w 
Rybniku. Ponadto można zobaczyć okolicznościowe znaczki, 
symbole „Solidarności”, prywatne zdjęcia. 

Pokaz uczniom szkoły filmu Nie zabierajcie mamy  15,16 i 18 
listopada 2021r. 

 

W ramach projektu uczniowie klas 4 – 8 zobaczyli film „ Nie 
zabierajcie mamy”. Po projekcji filmu podzielili się swoimi 
wrażeniami. 

Przeprowadzenie lekcji historii z wykorzystaniem materiałów 
edukacyjnych dla nauczycieli poświęconych stanowi 
wojennemu przygotowane przez IPN  (w szkołach 
podstawowych w klasach siódmych i ósmych)  

kl.7a – 20.10.21r. 
kl.7d – 19.10.21r. 
kl.7k – 18.10.21r. 
kl.8a – 20.10.21r. 
kl.8k – 21.10.21r. 

We wszystkich klasach siódmych i ósmych przeprowadzono 
lekcję historii : Stan wojenny w Polsce, wykorzystano w niej 
materiały IPN oraz inne materiały, które znajdują się w 
scenariuszu lekcji na stronie szkoły. 

Co najmniej dwóch  nauczycieli wzięło  udział w dwóch 
wykładach  

6.10.2021r. P. Bożena Tokarz uczestniczyła w wykładzie: Zdarzenia, 
które obudziły „ducha wolności”. 

12.10.2021r. 
 
 
19.10.2021r. 

P. Kinga Brzezina i p. Bożena Tokarz uczestniczyły w 
konferencji: Znane i nieznane o Solidarności lat 
osiemdziesiatych Regionu Śląsko – Dabrowskiego. 
P. K. Brzezina i p. B. Tokarz uczestniczyły w konferencji: 
Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „ Solidarność”. 

Realizacja jednego z wybranych zadań: 
1. Udział uczniów w co najmniej dwóch zaproponowanych 

konkursach 
2. Udział uczniów w jednym konkursie i zaprezentowanie 

na terenie szkoły wystawy przygotowanej przez IPN 
3. Udział uczniów w jednym konkursie i odnalezienie  

świadków wydarzeń (notacje) 

do 8.11.2021r. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwóch konkursach:   
1. literackim – Stan wojenny we wspomnieniach moich 
bliskich – wysłano 2 prace do koordynatora regionalnego 
konkursu, 
2.plastyczno – literackim – Tropiciele historii – poszukiwanie 
ludzi „ Solidarności” – wysłano 4 prace do koordynatora 
regionalnego konkursu. 

 
 

 

  
Inne dodatkowe działania podjęte przez szkołę w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce: 

1. Odbyło się spotkanie z p. Andrzejem Wojaczkiem – działaczem „ Solidarności” z okresu stanu wojennego, który spotkał się z uczniami klas 

siódmych i ósmych 20 października 2021r. i opowiedział o swoich przeżyciach z tego okresu. 

2.Odbyło się spotkanie, w domu prywatnym, z p. Krystyną Nowacka działaczką w Biskupim Komitecie Pomocy Uwięzionym i Internowanym 

Oddział Rybnik przy parafii Św. Antoniego z czasów stanu wojennego w Rybniku i p. Moniką Nowrot, która była aktywnym członkiem 



Komisji Zakładowej NSZZ „ Solidarność” w WPHW Oddział w Rybniku – dwukrotnie internowana. Uczniowie nagrali wywiad z tego 

spotkania, który udostępniono uczniom klas czwartych i piątej, by mogli uczestniczyć w konkursie plastyczno – literackim. 

3. P. Krystyna Nowacka i pan Andrzej Wojaczek wypełnili ankiety zgłoszenia świadków historii – notacje, które przesłano koordynatorowi 

regionalnemu projektu w Rybniku. 

4.Wszystkie informacje i sprawozdania z projektu umieszczano systematycznie na stronie szkoły: 

https://www.sp9.miastorybnik.pl/projekty/pamiec81-gdy-gasnie-pamiec-ludzka-dalej-mowia-kamienie.html 
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                           (podpis szkolnego koordynatora projektu)                                                                                                                                                    (podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 


