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Szanowni Państwo! 

  

      4 czerwca 1989 roku pokonaliśmy komunizm. 4 czerwca 2014 roku minie ćwierć wieku 

od tamtego niezwykłego dnia. Już dziś zacznijmy przygotowania do uroczystego, 

jubileuszowego, obywatelskiego Święta Wolności.4 czerwca 1989 roku to tryumf solidarności 

i odwagi nad zwątpieniem i politycznym osamotnieniem.4 czerwca 1989 roku to początek 

udanej, wielkiej zmiany ustroju. 4 czerwca 1989 roku to powrót nadziei na suwerenność 

państw Europy Środkowej i Wschodniej, to początek drogi ku jedności Europy. Byliśmy 

wtedy razem. Życie obywatelskie i patriotyczne w Polsce nie ustało – mimo cenzury, represji 

i żelaznej kurtyny. Ludzie Solidarności wspierali się. Wspólnie opłakiwali ofiary masakry w 

kopalni „Wujek”. Razem szli za trumnami księdza Jerzego Popiełuszki i Grzegorza 

Przemyka. Postulaty sierpniowe wyrażały potrzebę przywrócenia godności ludzkiej pracy – 

potrzebę, którą czuły miliony Polaków. 4 czerwca 1989 roku razem zaufaliśmy pragnieniu 

wolności.Wybory 4 czerwca, choć tylko częściowo demokratyczne, były wolne naprawdę: 

niesfałszowane, nieokupione represjami. Ich wynik ujawnił realny układ sił w społeczeństwie. 

Doprowadził do głębokich zmian. Zwyciężyła solidarna decyzja milionów Polaków. 

Zwyciężyła wspólnota. Dlatego bądźmy razem także w przyszłym roku. Zorganizujmy święto 

razem! 

         Do wspólnego świętowania polskiej wolności 4 czerwca 1989 roku zapraszam Polaków 

na całym świecie i wszystkich naszych przyjaciół. Zachęcam już dziś do rozpoczęcia 

przygotowań, by wydarzenie to miało charakter wielkiej, wspólnej, obywatelskiej 

uroczystości. Wolność nie ma granic. Nasze Święto Wolności jest też świętem całego 

wolnego świata. 

           Do organizowania wspólnych przedsięwzięć zapraszam wszystkich. Zapraszam osoby 

prywatne i instytucje, urzędy państwowe i organizacje pozarządowe, środowiska 

przedsiębiorców, instytucje publiczne i samorządy. Zapraszam mieszkańców wsi, małych 

miast i wielkich metropolii – również za oceanem – w których żyją Polacy. Chciałbym, by 

świat miał szansę poznać nas tego dnia jako naród ludzi wolnych, ceniących wolność własną i 

wspierających innych będących na niełatwej drodze ku wolności. 

             Zachęcam ludzi kultury i sportowców, ludzi mediów i nauki, przedsiębiorców i 

urzędników. Mam nadzieję na wspólne inicjatywy z przedstawicielami Kościołów. 

Chciałbym, by rola kapłanów we wspieraniu opozycji, w podtrzymywaniu nadziei i 

duchowym umacnianiu Polaków walczących o wolne państwo została uwzględniona i 
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doceniona. Zapraszam zarówno tych, którzy pamiętają 4 czerwca 1989 roku, jak i tych, którzy 

się właśnie wtedy lub później urodzili. Zapraszam tych, którzy przyłączyli się do Komitetów 

Obywatelskich „Solidarności”, by podzielili się swoim doświadczeniem. Zapraszam artystów 

wielkich scen narodowych, estrady i artystów offowych – wszystkich, którzy tworzą w 

wolności i dzięki wolności. Proszę o zaangażowanie ludzi nauki i kultury. Wolność wymaga, 

by mówić o niej na nowo, by wyjaśniać jej znaczenie, by rzetelnie wskazywać, co jej dziś 

zagraża. 

      Wspólnym wysiłkiem zbudujmy jak najambitniejszy program obchodów. Wspólnie 

wypełnijmy ten projekt jak najatrakcyjniejszymi pomysłami. Potwierdźmy raz jeszcze, że nie 

ma wolności bez solidarności. Że wolność i dzisiaj wymaga solidarności pomiędzy nami. 

  Bronisław Komorowski 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy 

 

Zwracam się do Was z prośbą o włączenie się w przygotowywaną przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej akcję „Lekcja Wolności”.  

 

Wybory do parlamentu, przeprowadzone dwadzieścia pięć lat temu 4 czerwca 1989 r. oraz 

poprzedzające je obrady Okrągłego Stołu, dla obecnego pokolenia są już tylko historią. 

Dlatego chcemy namówić uczniów, by przeżyli emocje, które towarzyszyły tamtym 

wydarzeniom, by porozmawiali o wyjątkowym 1989 roku ze swoimi rodzicami, dziadkami, 

by pozbierali świadectwa. Będzie je można zamieszczać w Internecie, m.in. na stworzonym 

przez MEN dedykowanym profilu „Lekcja Wolności” w serwisie Facebook.  

 

Na zakończenie Akcji, 4-go czerwca, przeprowadzane mają być w szkołach zajęcia - „Lekcje 

Wolności”. W ich przygotowaniu pomóc może „Teka Edukacyjna - Lekcja Wolności” 

zamieszczona na portalu Scholaris (www.scholaris.pl). 

 

Mam nadzieję, że dyskusja prowadzona z rówieśnikami i nauczycielami w szkole, może 

nadać tamtym wydarzeniom osobistego charakteru. Pozwoli zrozumieć uczniom, jakie 

zmiany nastąpiły w ciągu tego ćwierćwiecza, jak trudna była droga dojścia do wolnej Polski i 

dlaczego warto tych wartości bronić. 

 

 
 

 

 

 

Joanna Kluzik-Rostkowska 

http://www.scholaris.pl/


 

LEKCJA WOLNOŚCI” 
 

Pragnęlibyśmy, aby 4 czerwca w szkołach zorganizowane zostały zajęcia nawiązujące do 25. 

rocznicy wydarzeń 1989 roku, które nazwiemy symbolicznie „Lekcjami wolności”. Mają one 

nie tyle przybliżać uczniom genezę i skutki tamtych wydarzeń, ale przede wszystkim 

pobudzać ich do dyskusji na temat wpływu m.in. obrad Okrągłego Stołu i wyborów 

parlamentarnych 4 czerwca na obecną sytuację Polski i obecne warunki życia samych 

uczniów.  

 

„Lekcje Wolności” poprzedzone miałyby być wprowadzeniem przez nauczycieli w tematykę 

1989 roku, a następnie rozmowami uczniów z najbliższą rodziną o wspomnieniach sprzed 25 

lat. Te rozmowy mogliby oni dokumentować, a wyniki swojej pracy umieszczać w Internecie 

(na stronie www szkoły, w serwisie YouTube albo innych), a linki do nich zamieszczać na 

stworzonym przez MEN dedykowanym profilu w serwisie Facebook „Lekcja Wolności”. 

Profil ten będzie miejscem skupiającym osoby, które włączą się w Akcję.  

 

Aby ułatwić nauczycielom udział w Akcji, MEN przygotowuje „Tekę Edukacyjną – Lekcja 

Wolności”, która zostanie zamieszczona na portalu Scholaris (www.scholaris.pl). Będzie ona 

pomocna we wprowadzeniu uczniów w tematykę oraz w przeprowadzaniu lekcji i projektów 

edukacyjnych nawiązujących do 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu czy wyborów 

parlamentarnych 4 czerwca (gotowe do wykorzystania scenariusze lekcji, prezentacje 

multimedialne, filmy, grafiki, itp). Będzie ona stopniowo uzupełniana o zasoby edukacyjne 

udostępniane przez instytucje, które wesprą Akcję.   

 

ZASADY 
 

Akcja „Lekcja Wolności” polega na: 

 

a.    Wprowadzeniu uczniów przez nauczycieli w tematykę obrad Okrągłego Stołu i wyborów 

1989 r. oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału w Akcji, 

b.    Przeprowadzeniu przez uczniów rozmowy z rodzicami, dziadkami lub dalszą rodziną na 

temat ich wspomnień z wydarzeń 1989 roku (czym dla nich były  oraz jak je zapamiętali) oraz 

na ewentualnym udokumentowaniu tej rozmowy w dowolnej formie, np.: krótka forma 

filmowa (wywiad, reportaż, teledysk, inna) praca fotograficzna (zdjęcie, kolaż, inna), praca 

plastyczna (plakat, rysunek, wyklejanka, wycinanka, inna), krótka forma literacka (wiersz, 

artykuł, felieton, inna),  

c.    Prace te mogą być umieszczane w Internecie (np. na stronie www szkoły lub w serwisie 

YouTube), a linki do nich zamieszczane na stworzonym przez MEN dedykowanym profilu 

„Lekcja Wolności” w serwisie Facebook (za uczniów do 13-go roku życia przez ich rodzinę 

albo nauczycieli). Prace mogą być również umieszczane bezpośrednio na profilu „Lekcja 

Wolności” w serwisie Facebook. 

d.    Na zakończenie Akcji, 4-go czerwca, przeprowadzane mają być w szkołach zajęcia - 

„Lekcje Wolności”. W ich przygotowaniu pomóc może „Teka Edukacyjna - Lekcja 

Wolności”, która zostanie stworzona na portalu Scholaris (www.scholaris.pl). 

AKCJA „LEKCJA WOLNOŚCI”  

Organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach obchodów rocznic 

wydarzeń 1989 r. lekcjawolnosci@men.gov.pl 

http://www.scholaris.pl/
http://www.scholaris.pl/


Opis 

Czy wiesz, jak wyglądała Polska w 1989 roku? Co wtedy robili Twoi rodzice, dziadkowie? 

Jakie mieli nadzieje, jakie przeżywali emocje? Czy rozmawiałeś o tym z nimi? Czy pytałeś o 

ich wspomnienia? Zrób to i zastanów się, w jaki sposób wydarzenia z 1989 roku wpłynęły na 

Twoje życie. Efekty rozmów z rodziną możesz udokumentować, zrobić pracę plastyczną, film 

czy wywiad i zamieścić tutaj.  

 

Podziel się swoimi przemyśleniami i pomysłami. Na tym profilu możesz zamieszczać 

przygotowane w dowolnej formie materiały, np.: krótkie filmy (np. wywiad, reportaż, 

teledysk), pracę fotograficzną (np. zdjęcie, kolaż, inna), pracę plastyczną (np. plakat, rysunek, 

wyklejankę, wycinankę), krótką formę literacką (np. wiersz, artykuł, felieton). Prace mogą 

być też umieszczane w Internecie (np. na stronie www szkoły czy np. serwisach filmowych), 

a tutaj możesz umieścić jedynie linki do nich /za uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze 13 lat 

posty mogą pisać rodzice lub za ich zgodą – nauczyciele/ 

 

W rocznicę wyborów ‘89, 4-go czerwca, porozmawiaj z rówieśnikami i nauczycielem. 

Porównajcie wspomnienia Waszych rodzin. Zastanówcie się czy spełniły się ich nadzieje. 

Pomyślcie jaki wpływ na Wasze życie miały tamte wydarzenia. Zróbcie sobie wspólnie 

„Lekcję wolności”. 

 

Pisz do nas na adres lekcjawolności@men.gov.pl  

 


