O bohaterach „Solidarności”
Przed lekcją porozmawiajcie z rodzicami, dziadkami lub innymi członkami rodziny albo znajomymi osobami,
które pamiętają rok 1980 i 1981. Dowiedzcie się, co wtedy robiły i co zapamiętały z tamtych czasów.
Nagrajcie lub dokładnie zanotujcie to, co powiedzą. Zwróćcie uwagę, czy opowiedzą o powstaniu
„Solidarności” i o wprowadzeniu stanu wojennego. W razie potrzeby dopytajcie o te dwa wydarzenia.
Zanim porównacie zebrane dane przypomnijcie sobie, co działo się w szkole w dniu Świętego Mikołaja. Niech
każdy zapisze trzy zdania na ten temat (można tu wykorzystać menti.com). Porównajcie swoje wspomnienia.
Czy wszystkie są identyczne? Zapewne nie. Dlaczego?
A teraz wróćcie do rozmów o roku 1980. Porównując zapisy swoich rozmów uwzględnijcie:
- Jakie osoby pojawiają się w opowieściach?
- Czym się zajmowali bohaterowie opowieści?
- Jakie trudności tamtych czasów wspominają starsi?
- Co sprawiało im radość?
- Co było powodem do dumy?
- O czym wspominają z przykrością?
- Czy ogólnie pamiętają tamte czasy jako dobre, czy jako złe?
- Co na Was jako słuchaczach zrobiło największe wrażenie?
- Czego nie zrozumieliście z tych opowieści? Czy dopytaliście od razu? Jeśli nie, to postarajcie się wspólnie
wyjaśnić wątpliwości.
Zapewne i w tym przypadku część informacji się pokrywa, a część – różni. Ale to nic dziwnego: rozmawialiście
z różnymi osobami, w różnym wieku, zajmującymi się wtedy i dzisiaj różnymi rzeczami. Od 1980 roku minęło
już sporo czasu, więc wiele szczegółów mogło się zatrzeć albo zniekształcić w pamięci.
Z zebranych danych wybierzcie to, co powtarza się najczęściej i streśćcie swoimi słowami.
W słowniku znajduje się taka definicja słowa „Solidarność”:
Solidarność to poczucie wspólnoty i gotowość
ze zgodności poglądów i dążeń
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Wyjaśnijcie, w jaki sposób znak Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” (czyli
organizacji, zrzeszającej ludzi pracy, powstałej w 1980 roku) oddaje ideę solidarności:

Czy idea ta pojawiła się w opowiadaniach osób, z którymi rozmawialiście? Podajcie przykłady.
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