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„Lekcja o wolnej Polsce" 

Demokracja i wolność w Polsce - jak wszędzie na świecie 
- nie jest możliwa bez dobrze poinformowanych, odpowiedzial-
nych i aktywnych obywateli. Szkoła przygotowuje uczniów do 
tej roli, pomaga zrozumieć zjawiska społeczne, polityczne i eko-
nomiczne, uczy współpracy i pomaga zdobywać umiejętności 
obywatelskie , kształtuje krytyczne i twórcze myślenie, pomaga 
uczniom uwierzyć we własne możliwości, uczy odpowiedzialno-
ści i troski za wspólne dobro. Ważnym elementem wychowania 
patriotycznego i obywatelskiego jest historia, tradycje i pamiątki 
rodzinne. Historia mówiona - wspomnienia przodków pomaga-
ją dzieciom poznać i zrozumieć trudną historię Polski. 

W roku szkolnym 2007/2008 zdecydowałam się wziąć udział 
w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Opowiem Ci o wolnej 
Polsce". Od października 2007 r. do końca maja 2008r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego - miło-
śnicy historii Pruszkowa oraz historii Polski brali aktywny udział 
w realizacji programu edukacyjnego. 

Inicjatorami programu edukacyjnego byli: Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Dzięki pomocy i wsparciu finansowemu takich 
instytucji, jak Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Komisja Edukacji Unii Europejskiej 
projekt ten doszedł do skutku. 

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów z całej 
Polski: Łosic, Legionowa, Mszczonowa, Międzyborowa, Makowa 
Mazowieckiego, Warszawy, Piotrkowa Trybunalskiego, Kamień-
czyka, Gostynina, Nowej Wsi i Radomia spotkali się ze świadka-
mi historii. Na podstawie wywiadów przygotowali plakaty, mapy 
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albumy, opracowywali scenariusze przedstawień - pokazali bardzo 
ciekawe prace na podsumowaniu projektu 21 maja 2008 r. 

Pruszków prezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8 
z projektem „ Tajne nauczanie w czasie drugiej wojny światowej 
- 1939-1945" oraz zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcą-
cych z projektem „ Ludzie Solidarności w Pruszkowie". 

Zespoły ze szkoły podstawowej przeprowadziły wywiady z pa-
nią doktor Bronisławą Jędrzejewską i z panią prezes Ireną Horban, 
które opowiadały o tajnym nauczaniu w Pruszkowie w cza-
sie okupacji, o „swojej drodze do wolnej Polski" o tym, jak warto 
uczyć się bez względu na warunki i otaczającą rzeczywistość 
i mieć nadzieję, że ta 
zdobyta wiedza będzie 
przydatna w innym 
czasie i w innych oko-
licznościach. 

Niestety, nie posia-
daliśmy dużo pamią-
tek z tamtych czasów, 
ale przygotowaliśmy 
albumy ze zdjęciami 
naszych bohaterek, 
mapkę wydarzeniową, 
plakaty, a z nagrań po-
wstały filmy na płytach DVD. Pani prezes Irena Horban cały 
czas wspomagała nas w realizacji projektu. Była też obecna na 
uroczystym podsumowaniu. Materiały i płyty oraz transkryp-
cje wywiadów zostały przekazane do CEO, gdzie pozytywnie 
doceniono prace uczniów : Jakuba Kruczyńskiego, Katarzyny 
Makowieckiej, Pauliny Grefkowicz, Martyny Luchcińskiej, Iwony 
Arczewskiej, Magdy Zawady. Eksperci zwrócili uwagę na dobre 
przygotowanie uczniów, na szczere, emocjonalne wypowiedzi. 
Wyniki naszej pracy można zobaczyć na stronach Interneto-
wych naszej szkoły i CEO. 

Uczniowie przygotowują stoisko. Nasza bohaterka 
p. Irena Horban 
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Uroczyste podsumowanie Programu Edukacyjnego „Opowiem 
Ci o wolnej Polsce" odbyło się 21 maja 2008 r. w sali wystawienni-
czej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Prezentacja prac 
uczniów została zorganizowana w następujący sposób: każda ze 
szkół otrzymała stanowisko, gdzie przygotowała ekspozycję swoich 
badań historycznych. Uczestnicy pokazali fragmenty wywiadów, 
plakaty, ulotki, albumy, artykuły prasowe i mapy. 

Eksperci z Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii 
Polski, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Żydowskiej Gminy Wy-
znaniowej wnikliwie wysłuchali wszystkich uczestników, rozmawiali 
o bohaterach projektów i zachęcali uczniów do dalszej pracy w nowym 
roku szkolnym. Na koniec podsumowania eksperci podzielili się swoimi 
uwagami na forum, podziękowali za współpracę nauczycielom - opie-
kunom, wręczyli dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki. 

Uważam, że udział w realizacji projektu „O wolnej Polsce" 
(żywa lekcja historii) pogłębił wiedzę uczniów o trudnych losach 
narodu polskiego. Uczniowie wypowiadali się pozytywnie o nowej, 
ciekawej formie poznawania historii, o tym, że historia jest wokół 
nas i trzeba się tylko uważnie rozejrzeć. Otrzymane wyróżnienie 
z pewnością zachęci uczniów do dalszej pracy w następnych 
projektach edukacyjnych. 
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