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Akcja: „Lekcja Wolności”

W bieżącym roku obchodzimy 25. rocznicę obrad Okrągłego Stołu i wyborów parlamentarnych z
1989 roku. Z tej okazji odbyły się uroczystości państwowe, ale także liczne przedsięwzięcia na
szczeblu placówek oświatowych.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Golinie włączyła się w program edukacyjny
zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nauczyciele wprowadzili uczniów w
tematykę Obrad Okrągłego Stołu i wyborów 1989 roku. Następnie uczniowie przeprowadzali
rozmowy z członkami rodziny na temat ich wspomnień z wydarzeń 1989 roku. Efektem były
najczęściej prace plastyczne i literackie. Podsumowaniem całości projektu okazało się spotka
nie uczniów
klas szóstych z
Lechem Stefaniakiem,
dyrektorem Muzeum Okręgowego w Koninie, oraz
Zbigniewem Malidą
. Panowie zaprezentowali film „Stan wojenny na ziemi konińskiej”, w którym również wystąpili
relacjonując swoje wspomnienia z tamtych dni. Po filmie uczniowie mieli okazję zadać pytania
gościom, których zaprosiła
Paulina Kubsik
, dzięki życzliwości
Martyny Niedzielskiej
z klasy Vb. Uczniowie wręczyli pamiątkowe dyplomy, dziękując za wizytę i ciekawą „żywą lekcję
historii”.

Nie ma wątpliwości, że takie akcje są potrzebne. Do tej pory obserwowało się bowiem wśród
młodych ludzi zjawisko większego zainteresowania historią dawną niż współczesną. Zaczyna
się to zmieniać. Korzystajmy z niepowtarzalnej okazji rozmawiania z bliskimi nam osobami na
temat ich odczuć, przeżyć i udziału w wydarzeniach, które nie są odległe, a jednak już zostały
zapisane na kartach historii. Takie działania mają też na celu uzmysłowić uczniom, że „wolność
nie jest nam dana raz na zawsze. Trzeba o nią nieustannie się troszczyć”. Trzeba się jej też
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uczyć. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego wypełniając założenia akcji MEN oraz
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przybliżyła uczniom genezę i skutki tamtych dni oraz
pobudziła do dyskusji na temat wpływu obrad Okrągłego Stołu i wyborów parlamentarnych 4
czerwca na obecną sytuację Polski i obecne warunki życia samych uczniów.

Paulina Kubsik
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