
 

Jak żyli nasi rodzice w czasach PRL-u? 
 

 
 
Dzień dobry 

Oto my - uczniowie I klasy technikum dwujęzycznej klasy turystycznej w ZS nr 3 we Wrocławiu: Sylwia, 
Zuzia, Radek, Zuzia i Dorota. Naszą pasją są podróże, przypatrywanie się światu i ludziom, interesowanie 

się przemianami w społeczeństwie, dlatego zaciekawił nas projekt o PRL-u, ponieważ uświadomiliśmy 
sobie, jak mało wiemy o epoce, w której żyli nasi najbliżsi. Czasy PRL-u dla współczesnego nastolatka są 

odlegle i nieznane, jednocześnie ciekawią, ponieważ są to realia, w jakich żyli nasi rodzice. 
Postanowiliśmy więc poznać tę epokę, sprawdzić, w jaki sposób rzeczywistość wpływała na życie 

naszych rówieśników żyjących w PRL-u. 
 

Imię i nazwisko ucznia / uczniów Zuzanna Dzieciątkowska, Zuzanna Szostak, Sylwia Szewczak,  
Dorota Zielińska, Radosław Kłyż  
 

Szkoła (dane adresowe  
i kontaktowe), klasa 

Zespół Szkół nr 3 
54-401 Wrocław 

ul. Szkocka 64 
tel. 71 798 69 02 

Imię i nazwisko opiekuna (dane 
kontaktowe: e – mail i nr tel.) 

Grażyna Michalik 
gramini@o2.pl 

Tytuł projektu badawczego Jak żyli nasi rodzice w czasach PRL-u? 

Obszar projektu badawczego Nauki humanistyczne 

Dyscyplina naukowa Historia, socjologia 



 

Problem badawczy Czy problemy szkolne naszych rodziców żyjących w czasach PRL-u 
różniły się od naszych? 

Badana hipoteza Czasy PRL-u stwarzały naszym rodzicom problemy, które nie 
występują w życiu współczesnych nastolatków. 

Badania w zakresie nauk 

matematyczno – 
przyrodniczych; opis badań 

(schemat doświadczeń, 
przyrządy, odczynniki, itp.) 

Nasza pani na zajęciach pozalekcyjnych zaproponowała nam 

poznanie filmu dokumentalnego na przykładzie kilku dzieł 
Krzysztofa Kieślowskiego. Były to trzy filmy:  Urząd, Z punktu 
widzenia nocnego portiera i Gadające głowy (Załącznik 1). Po ich 
obejrzeniu w czasie  dyskusji poznaliśmy ludzi żyjących w PRL-u. Nie 

wiedzieliśmy zbyt dużo o tej epoce, ale szczególnie zwróciliśmy 
uwagę na lekceważenie i zastraszanie ludzi, brak wolności i 

obowiązek bezwzględnego podporządkowania się władzy. 
Zadaliśmy sobie pytanie, czy władza PRL-u miała wpływ na 

problemy nastolatków żyjących w latach 80. XX w., kiedy nasi 
rodzice uczyli się w szkołach. Chcąc lepiej zgłębić realia PRL-u, 

zaprosiliśmy do szkoły Pana Marka Gadowicza, przedstawiciela 
IPN-u.  W ciekawym wykładzie ilustrowanym prezentacją Zielona 
Wrona. Stan wojenny z perspektywy 36 lat Pan Gadowicz przybliżył 
nam życie młodych ludzi w tej epoce i pokazał nam ich problemy. Po 

spotkaniu z Panem Gadowiczem mieliśmy już dużo większą wiedzę i 
postanowiliśmy zbadać, jakie problemy w szkole mieli nasi rodzice i 

czy takie problemy mają współczesne nastolatki. Chcieliśmy też 
dowiedzieć się, czy nasi rodzice buntowali się przeciwko władzy. 

Swoją uwagę skupiliśmy na latach 80., kiedy nasi rodzice byli 
uczniami, studentami. W celu zbadania problemu udaliśmy się do 

Centrum Historii Zajezdnia, gdzie mogliśmy porozmawiać na temat 
naszej hipotezy z Panem Kamilem Boreckim. Udostępnił on nam 

również księgozbiór czytelni, gdzie znaleźliśmy źródła historyczne 
pomocne w naszym badaniu. Ciekawe informacje odszukaliśmy m. 

in. w książce Krzysztofa Kosińskiego Nastolatki’ 81. Świadomość 
młodzieży w epoce Solidarności, w której autor zamieścił listy naszych 

rówieśników żyjących w latach 80. Wysyłali je oni do ówczesnych 
czasopism młodzieżowych -Świat Młodych i Razem. W sumie 

przeczytaliśmy 125 listów, w których poznaliśmy problemy 
młodzieży lat 80. 

Następnym etapem prac badawczych było ułożenie pytań do 
ankiety (Załącznik 2)  przeprowadzonej wśród młodzieży 16-18-

letniej w dwóch ośrodkach- miejskim we Wrocławiu i wiejskim w 
miejscowości Sadowne w woj. mazowieckim- oraz opracowanie jej 

wyników. Porównaliśmy odpowiedzi uzyskane od 38 uczniów 
liceum ogólnokształcącego z Sadownego i od 40 z technikum we 

Wrocławiu. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Badania w dziedzinie 

przedmiotów humanistycznych i 
socjologii; zastosowane metody, 

narzędzia badawcze, bibliografia 



 

Bibliografia: 

• Urząd, reż. K. Kieślowski, 1966r. 

• Z punktu widzenia nocnego portiera, reż. K. Kieślowski, 1979r. 

• Gadające głowy, reż. K. Kieślowski, 1980r. 

• Krzysztof Kosiński, Nastolatki’ 81. Świadomość młodzieży w 
epoce Solidarności. Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002. 

• Katarzyna Rembacka, Z Solidarnością do wolności. Wyd. IPN, 

Szczecin - Warszawa 2011. 
• Janina Dardzińska, Krzysztof Dolata, Wszyscy proletariusze 

bądźcie piękni! Pomarańczowa Alternatywa w dokumentach 
Aparatu Represji PRL (1987-1989). Wyd. IPN, Wrocław 
2011. 

• Ewa Chabros, Sylwia Krzyżanowska, Wojciech Trębacz, 
Kontrkultura. Happeningi, Graffiti. Wyd. IPN, Wrocław2009. 

Próba badawcza i próba 

kontrolna (w przypadku 
doświadczeń) 

 

Opracowanie wyników (mogą 
być w formie załącznika) 

Załącznik 3 
 

Wnioski płynące z badań Nasi rodzice mieli problemy, które we współczesności nie 
występują i znajdowali sposoby, by przeciwstawiać się 
komunistycznej władzy. 

Własne refleksje, spostrzeżenia, 
uwagi badawcze 

Czasy zmieniają się i każda epoka ma swoje problemy, jednak 
niezależnie od czasów młodzi ludzie zawsze buntują się, bunt leży w 

ich naturze - widoczne jest to zarówno w epoce PRL-u, jak i w 
czasach współczesnych. Inne są tylko przyczyny i formy buntu, 

zależy to od czasów, w których przyszło żyć człowiekowi.  
Wolność, prawda, szacunek do ludzi to wartości bezcenne w życiu 

człowieka i niezbędne w każdej epoce. 

Sposób prezentacji wyników; 

warunki aranżacji przestrzeni 

- prezentacja 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
                         

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Prezentacja o stanie wojennym Pana Marka Gadowicza, pracownika IPN-u (zdjęcie R. Kłyż) 

 

 

Wykład Pana Marka Gadowicza (zdjęcie G. Michalik) 
 

 



 

 

             Rozmowa z Panem Kamilem Boreckim, pracownikiem Centrum Historii Zajezdnia (zdjęcie R. Kłyż) 
 

 

         Praca z tekstami źródłowymi w Centrum Historii Zajezdnia (zdjęcie S. Szewczak) 


