
 

 

Historia 1970 – 1990 w  tle z nagrodami dla najlepszych. 

Dnia 7 czerwca 2017 roku we Wrocławiu zakończył się egzamin finałowy 4 edycji 
ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii. Organizatorami  
finału  byli: Fundacja Centrum Solidarności z Gdańska – pomysłodawca konkursu 
oraz gospodarze miejsca: Ośrodek Pamięć i Przyszłość oraz Centrum Historii 
Zajezdnia z Wrocławia. Rywalizacja finałowa, 48 uczniów wyselekcjonowanych z 
ponad 3.100 z Polski, składała się z dwóch części: egzaminu ustnego oraz obrony 
prezentacji multimedialnej na jeden z trzech tematów:  

1. Wytłumacz młodemu  Europejczykowi, czym różnił się socjalizm w Polsce 
Gierka, Kani i Jaruzelskiego od socjalizmu we Francji Mitteranda. 

2. Dowcip i anegdota jako narzędzie sprzeciwu wobec propagandy PRL lat 1970 
– 1990. 

3. Postawy młodzieży wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1970-1989. 

Suma punktów za prezentację filmową,  jej obronę publiczną oraz egzamin ustny 
zadecydowała o zwycięzcach  IV edycji konkursu . Zanim doszło do ogłoszenia 
laureatów, wieczorem 7 czerwca, w Centrum Historii Zajezdnia odbył się 
dedykowany finalistom, wspaniały koncert zespołu  Coma- ambasadora  IV edycji 
konkursu. 

 Dnia 8 czerwca o godz.11.00  w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu miała 
miejsce gala finałowa. I miejsce zdobyła 3 osobowa drużyna z woj. warmińsko-
mazurskiego, II miejsce –drużyna z województwa małopolskiego, III miejsce z 
województwa świętokrzyskiego.  Nagrodami pieniężnymi  uhonorowani  również  
zostali ich nauczycieli.  Do szkół,  z których wywodzą się laureaci I miejsca trafiła 
dodatkowo statuetka z brązu–swym wyglądem  nawiązująca do  terenu stoczni 
gdańskiej i charakterystycznych dla niej dźwigów. 

 I miejsce: Drużyna z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymała promesę 
indeksu na UJ, UW, UWr oraz UG, 3 tys stypendium, bony na publikacje IPN, 2-
dniowe szkolenie w Warszawie sponsorowane przez operatora sieci Plus oraz 
nagrody rzeczowe. 
 
                 Beata Dzięgo (Elbląg), Arkadiusz Tarkawian (Kętrzyn), Mateusz Latawski   
                 (Węgorzewo)-opiekunem grupy był Pan Marek Nowosad z Elbląga 

Temat prezentacji: Dowcip i anegdota jako narzędzie sprzeciwu wobec propagandy 

PRL lat 1970 – 1990. 
 
 
II miejsce:  Drużyna z województwa małopolskiego otrzymała  tys stypendium, bony 
na publikacje IPN, 2-dniowe szkolenie w Warszawie sponsorowane przez operatora 
sieci Plus oraz nagrody rzeczowe. 
 



 

 
 
                       Michał Zajda (Kalwaria Zebrzydowska), Wojciech Kotwica (Kraków),  
                   Anna Michalska (Kraków)-opiekunem drużyny była Pani Izabela Szczygieł   

Temat prezentacji: Postawy młodzieży wobec przemian politycznych w Polsce w 

latach 1970-1989. 
 
III miejsce: Drużyna z województwa świętokrzyskiego 1 tys stypendium, bony na 
publikacje IPN, 2-dniowe szkolenie w Warszawie sponsorowane przez operatora sieci 
Plus oraz nagrody rzeczowe. 
 
                     Kinga Balińska (Końskie), Patryk Warchoł (Kielce), Julia Popielska  
                     (Połaniec)-opiekunem drużyny była Pani Barbara Wojciechowska  

Temat prezentacji: Postawy młodzieży wobec przemian politycznych w Polsce w 

latach 1970-1989. 
 

„Wszyscy finaliści  są wygranymi”- powiedziała prezes fundacji Danuta Kobzdej- 
„Wierzymy,  że za parę lat to oni przejma stery dowodzenia  w  różnych obszarach   
życia publicznego w Polsce. Wiedza historyczna jest  fundamentem potrzebnym do 
rozwoju każdego młodego człowieka, bez względu na to, jaką drogę zawodową 
wybierze. Historia jest jedną z kluczowych dziedzin nauki, która pozwala zrozumieć 
złożoność współczesnego świata, przypomina, że nasze  życie toczy się we 
wspólnocie, uświadamia, że decyzje podejmowane przez  różne elity  zawodowe mają 
wpływ na naszą  przyszłość  i postrzeganie  w Europie i na świecie . 

 

Patronaty honorowe nad konkursem sprawowali: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe 

Centrum Kultury, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz 

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Partnerami Olimpiady zostali Instytut Pamięci Narodowej, 

NSZZ „Solidarność ”oraz Fundacja PZU. Patronatami medialnymi są: Program Trzeci 

Polskiego Radia, Radio Gdańsk, Onet, Grupa Polska Press, TVP3 Gdańsk, TVP Historia, TVP3 

Wrocław, Radio Wrocław. Sponsorzy Olimpiady: Grupa Energa (Sponsor strategiczny), 

operator sieci Plus (Sponsor). Organizatorami są: Fundacja Centrum Solidarności, Ośrodek 

Pamięć i Przyszłość, Centrum Historii Zajezdnia. Współorganizatorami są Województwo 

Pomorskie, Województwo Śląskie. 

 
 
Danuta Kobzdej 


