
Jak żyli nasi rodzice w czasach PRL-u? 

 

Edukacyjny projekt badawczy uczniów Zespołu szkół nr 3 we Wrocławiu 

BADANA HIPOTEZA: Czasy PRL-u stwarzały naszym rodzicom problemy, które nie 

występują w życiu współczesnych nastolatków. 

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) to oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 

1952-1989. Uprzednio, w latach 1945-1952, ten sam organizm państwowy 

funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita 

Polska. W PRL-u nie było wolności, Polska stała się krajem zależnym od ZSRR, 

komuniści mieli pełnię władzy, wprowadzili cenzurę, więzili, a nawet zabijali 

przeciwników politycznych, wprowadzali zmiany na wzór radziecki- jedna partia 

komunistyczna, konstytucja wzorowana na wzór radzieckiej, radziecki model 

gospodarczy z centralnym planowaniem, radziecki system oświatowy (niektóre 

podręczniki do historii tłumaczono z rosyjskiego, który stał się językiem 

obowiązkowym od 5 klasy ośmioklasowej wtedy szkoły podstawowej), ateizacja 

państwa i socrealizm- jedyna dopuszczalna forma ekspresji artystycznej sławiąca 

władzę socjalistyczną i kult pracy. Polska w tamtych czasach została odizolowana od 

Zachodu Europy, stała się państwem terroru. Zwalczaniem wrogów ludu zajmował się 

Urząd Bezpieczeństwa, członków UB pozyskiwano w różny sposób- pieniędzmi, 

szantażem, obietnicami awansu społecznego. Społeczeństwo polskie nie było obojętne 

na sytuację w Polsce, studenci, robotnicy występowali przeciwko kłamstwom władzy, 

podwyżkom w sklepach. Strajki robotników, a także studentów były brutalnie tłumione 

przez władzę. W sierpniu 1980 r. rozpoczęły się prace nad budową niezależnych i 

samorządnych związków zawodowych, ale we wrześniu tego samego roku 

zrezygnowano z tworzenia zdecentralizowanych organizacji związkowych na rzecz 

jednolitej struktury- Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, 

który występował w obronie robotników i jednocześnie przeciwstawiał się władzy.  

W takiej rzeczywistości dorastali nasi rodzice. Ich codzienne życie zostało ciekawie 

opisane w książce Krzysztofa Kosińskiego Nastolatki 81. Świadomość młodzieży w 

epoce Solidarności. Jest ona interesująca i wiarygodna, gdyż autor cytuje listy 

nastolatków wysyłane do ówczesnych czasopism- Świat Młodych i Razem. W listach do 

redakcji czasopism młodzi piszą o swoich problemach szkolnych.  

Nasi rodzice byli zmuszani przez szkołę do udziału w uroczystościach szkolnych. 

Najważniejsze z nich to pochody pierwszomajowe i rocznice rewolucji październikowej. 

Były to dodatkowe lekcje wychowania. Od młodzieży wymagano stroju galowego, 

przygotowania dekoracji na apele. Okazuje się jednak, że młodzi potrafili w 

spontaniczny sposób wypowiadać władzom szkolnym posłuszeństwo. W szkole w 

Wesołej w 1980 r. spośród 500 uczniów szkoły średniej w pochodzie 

pierwszomajowym wzięło udział zaledwie 40 osób. W takiej sytuacji nauczyciele 



musieli sami nieść przygotowane transparenty. Taka postawa młodzieży była nie do 

pomyślenia przed powstaniem Solidarności. Zdarzały się też i takie sytuacje, kiedy 

młodzież stawiała się na miejsce zbiórki, ale po odnotowaniu nieobecności wymykała 

się do domu –  W razie czego jest tłumaczenie: zgubiłam się w tłumie- wskazywała  na 

najprostszą wymówkę maturzystka Barbara. Uczniowie w szkołach byli przymuszani 

do członkostwa w organizacjach młodzieżowych, co miało wpływ na oceny z 

zachowania. Młodzież w listach wymienia Związek Harcerstwa Polskiego i Harcerską 

Służbę Polsce Socjalistycznej. Wielu  młodych ludzi wstępowało do tych organizacji nie 

z przekonania, ale często pod naciskiem nauczycieli. Młodym nie podobało się, że do 

harcerstwa należą niemal wszyscy – Mirosław z Wylągów  pisał: Harcerstwo w naszej 

szkole jest przymusowe, to znaczy wielu musi należeć, kto tylko jest uczniem. Z listów 

wynika, że uczniowie buntowali się, ponieważ nie chcieli dostosowywać się do systemu,  

który budził w nich niechęć. I wcale to nie był bunt przeciwko nauczycielom czy 

rodzicom.  

Po rozpadzie ZHP powstał samorząd uczniowski. Mimo przeszkód ze strony 

nauczycieli uczniowie usiłowali zmienić szkołę zgodnie z własnymi pragnieniami i 

marzeniami, organizując np. popularne radiowęzły szkolne. Jednakże takie przypadki 

inicjatyw występowały jedynie w dużych miastach, bo w wielu szkołach nie było 

odpowiedniego sprzętu, ponieważ były one niedoinwestowane. Natomiast częściej 

powstawały  sklepiki szkolne prowadzone przez uczniów w czasie przerw.  

Uczniowie piszący listy bardzo często uskarżali się na złe warunki panujące w szkołach 

– zostały one nie tylko źle zaopatrzone w pomoce naukowe, ale dodatkowo 

nieprzystosowane do nauki - były one zdewastowane, nie gwarantowały korzystnych 

warunków do edukacji. Irena z Kamienia w woj. krakowskim tak opisała swoją szkołę: 

Teraz nasza szkoła wygląda tak: nie ma nic- tylko beton, ale wcale nie jest zimno, bo pod 

naszą klasą znajduje się kotłownia. Okna nawet nie dają się zamknąć, więc zostały 

zabite gwoździami, a drzwi, choć nowe, nie zamykają się. Natomiast Waldemar z 

Gulczewska tak opisywał swoją szkołę: Klasy też są ponure, podłogi szare, bez płytek i 

płytki te powylatywały i widać szary cement. Takie sytuacje zdarzały się zdecydowanie 

częściej w małych miasteczkach i we wsiach. Uczniowie narzekali na stare ławki, brak 

sal gimnastycznych- zimą lekcje wychowania fizycznego odbywały się na korytarzach 

szkolnych, latem na placu przyszkolnym. Bardzo często uczniom doskwierał też brak 

piłek. W szkole w Gulczewsku nauczyciel, który chciał założyć SKS, musiał wezwać 

uczniów do złożenia się na ten cel po 70 zł. Jednak nie wszystkich rodziców było stać na 

taki wydatek.  

Młodzi ludzie narzekali też na przepełnienie klas. Uczymy się na dwie zmiany, bo szkoła 

jest przepełniona- pisała Elżbieta z Tarnowa, natomiast trzynastoletnia Elżbieta z 

Białegostoku pytała: Jak rozmieścić w klasie czterdziestu uczniów, kiedy brakuje nawet 

tych najgorszych i najstarszych ławek. W czasie zimy uczniom często dawał się we 

znaki brak ogrzewania- W czasie lekcji trzeba było okrywać się paltem, bo nie ma koksu 

do ogrzania całego budynku- pisała Renata z Dobrzenia.  Powodem zimna w klasach 



bywał jednak nie tylko brak opału, ale też awaria pieców, których nie miał kto naprawić. 

Szarość, ciasnota, zaniedbanie, słabe wyposażenie szkół, brak zaplecza, nieogrzewane 

klasy to częste motywy w listach młodzieży. Uczniom brakowało nawet podręczników, 

a nierzadko również zeszytów. Poza tym program nauczania był źle opracowany: Kto 

układa program szkolny, jeśli na przykład te same tematy powtarzają się w dwóch 

przedmiotach?- pytał Jacek z Lubania Śląskiego.  

Z listów wynika, że młodzież miała również problemy z dostępem do książek, ponieważ 

biblioteki miały ubogi księgozbiór, a dodatkowo często były nieczynne.  

Na oceny z zachowania wpływ miał też obowiązkowy udział młodzieży w pracach 

społecznych. Najczęściej było to sadzenie lasu lub zbiórka makulatury, butelek, złomu. 

W tym przypadku nie znaleźliśmy w listach niezadowolenia uczniów z powodu 

konieczności udziału w pracach społecznych. 

Młodzi ludzie wielokrotnie pisali o niesprawiedliwości w szkole, szczególnie średniej. 

Młodzież miała poczucie, że wysoki status społeczny rodziców (sekretarze, dyrektorzy, 

kierownicy, nauczyciele, adwokaci, lekarze) wystarczył, by uzyskiwać w szkole oceny 

dobre i bardzo dobre. Małgorzata z Olkusza pisała, że uczniowie otrzymywali stopnie 

za nazwisko, a ponieważ jej rodzice nie zajmowali prestiżowych stanowisk, jej pozycja 

w szkole była słabsza.  

Młodzi napotykali też na bariery w poszukiwaniu wiedzy. Kiedy zaczęły się strajki, 

uczniowie starali się zrozumieć przyczyny takiej sytuacji, jednak panował zamęt 

informacyjny- co innego słyszeli w szkole, co innego w rozgłośni Solidarności, a jeszcze 

co innego w radiu i telewizji. Narzekali też , że szkolne lekcje wychowania 

obywatelskiego nie udzielają im odpowiedzi na nurtujące ich pytania, że wychowują 

pokolenie nieświadome politycznie. Anna z Warszawy pytała retorycznie: Co robić? 

Wyciągnąć średnią z wiadomości wieczornych Warszawy i BBC?  Młodzi ludzie mieli 

też problemy z zakupem odzieży i obuwia szkolnego. Brak dostaw do sklepów tych 

produktów sprawiał, że jedna z autorek listów kolejną zimę chodziła do szkoły w 

pantoflach. W innym liście Zbigniew z Dębowca koło Zamościa pisał, że nikt nie śmiał 

się z jego połatanego obuwia, bo dużo dzieci miało z tym problem. Był też kłopot z 

zakupem obowiązkowego w czasach PRL-u fartucha szkolnego. Za jego brak groziło 

obniżenie oceny z zachowania. Wspomniany już Zbigniew z Dębowca koło Zamościa 

pisał: Mama nie może mi kupić nowego, bo nie ma. To chodzę w ciasnym. Rękawy mnie 

cisną, sweter spod niego wyłazi i wszędzie mnie ciśnie. Jednak młodzi ludzie mieli 

również problemy z zakupem przyborów szkolnych, jak zeszyty, ołówki. Po te produkty 

trzeba było jechać do miasta i stać w kolejkach. Młodzież miała też problem z dojazdem 

do szkoły- autobusy opóźniały się i były zatłoczone. Nie zawsze wszystkim udało się 

wsiąść- zwykle tylko silniejszym, którzy potrafili rozpychać się łokciami. Tak o tej 

sytuacji pisał Tomasz z Lublina: Kto jest szybszy i ma silne łokcie, ten wsiądzie, inni 

także wsiądą, ale zawsze nie wsiądzie kilka, kilkanaście osób.  

W czasach PRL-u niektórzy nauczyciele stosowali  wobec młodzieży kary cielesne.  



Brak dyscypliny na lekcjach skutkował biciem uczniów, nauczyciele najczęściej 

stosowali tzw. łapy- czyli bicie linijką po dłoniach uczniów. Czasem biciu towarzyszyły 

wyzwiska. Były one bardziej upokarzające niż łapy. Trzynastoletni Grzegorz pisał o 

nauczycielce j. rosyjskiego: Biła tak, że na jej lekcji wszyscy byli cicho.  

Po 1981 r. świadomość młodzieży była coraz to większa, młodzi ludzie z większą 

śmiałością buntowali się przeciwko władzy. Dzięki książce opracowanej przez Marzenę 

Rembacką  Z Solidarnością do wolności  poznaliśmy organizacje młodzieżowe, które nie 

zgadzały się z polityką rządu. Młodzież protestowała przeciwko fałszowaniu historii, 

przemocy, przeciwko władzy. Ciekawa forma protestu młodzieży miała miejsce 

09.05.1988r. w III LO we Wrocławiu. 330 osób ( w tym nauczyciele i uczniowie) wzięło 

udział w sittingu- po lekcji wszyscy wyszli na przerwę na plac przed szkołą, siedzieli w 

miejscu i nic nie mówili. Po przerwie niektórzy uczniowie wrócili na lekcję, ale 

większość została i dalej milczała. Uczniom wpisano nieobecność nieusprawiedliwioną. 

Młodzież w ten sposób chciała upamiętnić zbrodnię katyńską i śmierć Grzegorza 

Przemyka, warszawskiego maturzysty brutalnie zamordowanego na posterunku Milicji 

Obywatelskiej w 1983 r.  

Ze źródeł historycznych wynika, że młodzież jednoczyła się w walce z władzą. 

Międzyszkolny Komitet Oporu powstał z inicjatywy uczniów Zespołu Szkół 

Mechaniczno-Elektrycznych oraz I i II LO we Wrocławiu. Zaczęło się od zamówionej 

mszy świętej w intencji uczniów i nauczycieli szkół średnich Wrocławia. 20.01.1985r. 

do kościoła pw. Św. Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy przybyło 2000 osób, co 

bardzo zaskoczyło organizatorów. Inicjatorzy wydarzenia założyli wtedy MKO- 

uczniowską organizację opozycyjną wobec komunistycznego systemu władzy. 

Młodzież malowała mury i rozrzucała ulotki w miejscach publicznych, malowała drzwi 

kolaborantom i funkcjonariuszom władzy komunistycznej.  Prócz tego MKO 

organizowała szkolenia dla młodzieży, kształtując jej świadomość narodowo-

historyczną. Międzyszkolny Komitet Oporu współpracował z Młodzieżowym Ruchem 

Oporu.  

Wyjątkową formę buntu wobec władzy zastosowała Pomarańczowa Alternatywa- ruch 

studencki, którego głównym pomysłodawcą był Waldemar Fydrych. Młodzi ludzie 

malowali graffiti w formie krasnoludków na zamazywanych przez władzę 

antykomunistycznych hasłach. Jednak znacznie bardziej pokazową formą walki z 

komunizmem były happeningi, w ich ramy wpisywali się nie tylko organizatorzy, ale 

również tłum zgromadzony na ulicy i funkcjonariusze milicji próbujący zlikwidować 

nielegalne widowisko. Młodzi ludzie przebierali się za krasnoludki, rozdawali cukierki 

czy papier toaletowy, którego wówczas brakowało w sklepach, albo rozrzucali na 

ulicach Trybunę Ludu- czasopismo komunistyczne, które miało wówczas największy 

nakład wydawniczy. Organizatorzy happeningów prowokowali milicję, jednocześnie 

zmierzali do ośmieszenia komunistycznej władzy, bo aresztowanie tłumu 

krasnoludków ośmieszało milicjantów, budziło zakłopotanie i bezradność.  



Było wiele happeningów, m.in. tekturowy czołg na ulicy Świdnickiej z napisem Love 

Hans Klos wraz z wymalowanym napisem 102 czy Rewolucja Krasnoludków- akcja 

protestacyjna z powodu uwięzienia Sławomira Dutkiewicza za odmowę służby 

wojskowej.  

Podjęte przez uczniów badania miały na celu ukazanie problemów ich rodziców 

żyjących w czasach PRL-u i odpowiedź na pytanie, czy takie problemy mają 

współczesne nastolatki.   Pierwotną hipotezą było założenie, że czasy PRL-u stwarzały 

młodym ludziom problemy, które nie występują w życiu współczesnych nastolatków. 

Przeprowadzone badania potwierdziły hipotezę- współczesna młodzież ma zupełnie 

inne problemy niż młodzież w PRL-u. Przede wszystkim nie musi walczyć z władzą, bo 

system komunistyczny został obalony. Analiza źródeł historycznych wykazała również, 

że młode pokolenie w czasach PRL-u znajdowało sposoby, by walczyć z komunizmem i 

były to różne formy walki- indywidualny bunt wobec zarządzeń szkolnych i 

zorganizowane grupy przeciwstawiające się władzy. Obecnie młodzież żyje już w innym 

ustroju i w innych warunkach, co przekłada się na odmienne postrzeganie przez 

młodych rzeczywistości. 

WYNIKI ANKIETY: 

Ankietę przeprowadziliśmy w dwóch ośrodkach - w szkole wiejskiej w miejscowości 

Sadowne (woj. mazowieckie) i we Wrocławiu. Na pytania odpowiadała młodzież wieku 

16-18 lat. Uzyskaliśmy odpowiedzi od 38 uczniów z Sadownego i od 40 z Wrocławia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODPOWIEDZI MŁODZIEŻY Z MAZOWSZA: 

  

9%  badanych nie może wyrażać swobodnie swojego zdania. Jako przyczynę 

wskazywano regulaminy szkolne i nieśmiałość. 

 

11% respondentów stwierdziło, że czasem są opóźnione dostawy do sklepów i jest to 

również uzależnione od rodzaju sklepu 

91%

9%

1. Czy możesz swobodnie wyrażać swoje 
zdanie?

tak

nie

89%

11%

2. Czy masz problem z zakupem potrzebnych 
produktów?

nie

tak



 

16% uczniów nie czuje swobody w ubieraniu i czesaniu, najczęściej  rodzice nie 

akceptują stylu ubierania/czesania, jest to też zależne od sytuacji. 

 

30% uczniów wskazuje na problemy z koncentracją, stresem oraz problemy zdrowotne. 

84%

16%

3. Czy czujesz się ograniczona w sposobie 
ubierania/czesania?

nie

tak

30%

70%

4. Czy masz w szkole inne problemy niż te 
związane z nauką?

tak

nie



 

20% młodzieży buntuje się z powodu obrony swoich własnych idei i pomysłów oraz 

zakazów. 

 

100% uczniów nie widzi braków w wyposażeniu szkoły w pomoce naukowe. 

 

80%

20%

5. Czy buntujesz się?

nie

tak

100%

0%

6. Czy szkoła jest dobrze wyposażona w 
pomoce naukowe?

tak

nie



 

5% uczniów doświadcza przemocy ze strony starszych kolegów. 

 

 

2% nastolatków wskazuje na problemy z powodu zatajania informacji przez media.  

5%

95%

7. Czy w szkole doświadczasz przemocy?

tak

nie

98%

2%

8. Czy masz swobodny dostęp do informacji?

tak

nie



ODPOWIEDZI MŁODZIEŻY Z WROCŁAWIA: 

 

4% respondentów nie może swobodnie wyrażać swojego zdania, jako przyczyny 

wymieniano lęk przed ośmieszeniem się, obawę przed reakcją kolegów, presję grupy. 

 

 

3% wskazuje na brak pieniędzy na kupno markowych towarów, niepełnoletniość, 

kilkudniową konieczność czekania na zamówione podręczniki. 

 

 

96%

4%

1. Czy możesz swobodnie wyrażać swoje 
zdanie?

tak

nie

97%

3%

2. Czy masz problem z zakupem potrzebnych 
produktów?

nie

tak



 

17% respondentów czuje się ograniczana przez rodziców i szkołę, brak środków 

finansowych na kupno markowej odzieży, regulamin szkoły, środowisko uczniów. 

 

 

21% nastolatków wskazuje na odrzucenie przez grupę, problemy zdrowotne, kłopoty z 

dojazdem do szkoły, kłopoty rodzinne, wymieniano też zakaz używania telefonów 

komórkowych. 

 

 

83%

17%

3. Czy czujesz się ograniczona w sposobie 
ubierania/czesania?

nie

tak

79%

21%

4. Czy masz w szkole inne problemy niż te 
związane z nauką?

tak

nie



 

Aż 47 % respondentów buntuje się. Przyczyny buntu to: przeciwstawianie się 

rodzicom/ opiekunom, regulaminowi szkolnemu, duża ilość lekcji, obrona własnego 

zdania, ale też zakaz używania telefonów komórkowych, niechęć noszenia raz w 

tygodniu stroju branżowego (badano uczniów technikum o profilach turystycznych, 

ekonomicznych i hotelarskich). 

 

 

Tylko 2% uczniów wskazywało na braki w wyposażeniu szkoły, brak darmowego ksera, 

uczniowie chcieliby mieć ekran multimedialny w każdej klasie. 

 

53%

47%

5. Czy buntujesz się?

nie

tak

98%

2%

6. Czy szkoła jest dobrze wyposażona w 
pomoce naukowe?

tak

nie



 

14% uczniów doświadcza przemocy ze strony koleżanek i młodszych kolegów, w tym 

wskazywano obrażanie uczniów z Ukrainy. 

 

 

100% uczniów ma swobodny dostęp do informacji. 

 

 

  

14%

86%

7. Czy w szkole doświadczasz przemocy?

tak

nie

100%

0%

8. Czy masz swobodny dostęp do informacji?

tak

nie



ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI MŁODZIEŻY Z OBU REJONÓW: 

 

Miejsce zamieszkania nie ma większego wpływu na swobodę wyrażania swoich 

poglądów, przy czym młodzież z Sadownego ograniczają regulaminy i nieśmiałość, 

natomiast w przypadku młodzieży z Wrocławia ograniczają przede wszystkim koledzy. 

 

 

Również bardzo zbliżony odsetek młodych ludzi  nie ma problemów z zakupem 

towarów. Młodzież z miasta może kupić właściwie wszystko, co jest dozwolone i na co 

wystarczają środki finansowe, natomiast uczniowie ze wsi wskazują głównie na 

opóźnienia w dostawie towarów. 
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1. Czy możesz swobodnie wyrażać swoje 
zdanie?
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2. Czy masz problem z zakupem potrzebnych 
produktów?



 

W tym wypadku procent odpowiedzi również jest zbliżony, młodych ludzi w swobodzie 

wyglądu ograniczają rodzice i szkoła, natomiast uczniów wrocławskich ograniczają 

dodatkowo regulaminy szkolne, brak środków finansowych na markową odzież, a także 

środowisko uczniowskie. 

 

 

Tu dostrzegalna jest nieco większa rozbieżność. Więcej problemów mają uczniowie z 

Wrocławia- trudności sprawiają dojazdy, zapewne są to uczniowie spoza Wrocławia, 

odrzucenie przez grupę, problemy rodzinne, w obu szkołach uczniowie wskazują  

również na problemy zdrowotne. Zakaz używania telefonów komórkowych dla 

uczniów z miasta jest znakiem współczesności- wiele osób nie wyobraża sobie bez nich 

życia, takich problemów nie mają jednak młodzi ludzie na wsi. 

16%

84%

17%

83%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

tak nie tak nie

Sadowne Wrocław

3. Czy czujesz się ograniczona w sposobie 
ubierania/czesania?
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4. Czy masz w szkole inne problemy niż te 
związane z nauką?



 

Widoczna jest tu duża różnica procentowa uczniów buntujących się, jak również 

wskazywane są różne przyczyny buntu- młodzież miejska dużo częściej buntuje się niż 

uczniowie ze wsi, najczęściej niechęć uczniów z Wrocławia budzi obowiązek noszenia 

stroju branżowego (raz w tygodniu), zakaz używania telefonów komórkowych, ale też 

obrona własnego zdania, regulamin szkolny, zbyt duża ilość lekcji w ciągu dnia i 

zadawanych prac domowych. Natomiast młodzież wiejska buntuje się rzadziej i 

wskazuje na obronę własnych idei, pomysłów. Ponadto uczniowie z obu szkół buntują 

się przeciw rodzicom. 
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5. Czy buntujesz się?
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6. Czy szkoła jest dobrze wyposażona w 
pomoce naukowe?



Jak widać nie ma problemu z wyposażeniem szkół. Zdziwienie budzi 100% odpowiedzi 

uczniów ze wsi. Świadczy to o tym, że nie ma dysproporcji między szkołami miejskimi i 

wiejskimi. Natomiast wskazanie przez uczniów z Wrocławia braku darmowego ksera 

oraz ekranów multimedialnych w każdej klasie świadczy o nowoczesności polskiej 

szkoły.  

 

Z wypowiedzi uczniów wynika, że znacznie rzadziej doświadczają przemocy uczniowie 

ze wsi, natomiast wynika ona z agresji głównie chłopców, w mieście również dziewcząt, 

dodatkowo we Wrocławiu zauważa się przemoc słowną wobec dzieci z Ukrainy i 

agresję uczniów klas pierwszych. 
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7. Czy w szkole doświadczasz przemocy?
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8. Czy masz swobodny dostęp do informacji?



Tu odpowiedzi są zbliżone, nastolatki mają swobodny dostęp do informacji, młodzież 

wiejska wskazała na zatajanie przez media przekazywanych wiadomości. 

Powyższa ankieta potwierdza hipotezę badawczą- nasi rodzice mieli inne problemy niż 

współczesne nastolatki. Obecnie nie ma kłopotów z zakupem towarów, wyposażeniem 

szkół w pomoce naukowe. Nasi rodzice mieli trudności z zakupem zeszytów, 

obowiązujących bezwzględnie mundurków szkolnych, obuwia. W szkołach brakowało 

nawet książek w bibliotece, przy czym nastolatki z lat 80. uskarżali się dodatkowo  na 

usterki techniczne w salach lekcyjnych oraz na zniszczone ławki i krzesełka. Szkoła w 

tamtych czasach była bardzo zaniedbana i niedoinwestowana. Dziś takie sytuacje nie 

występują- młodzież współczesna uczy się w nowoczesnych, dobrze wyposażonych 

szkołach, gdzie znajdują się nowoczesne pomoce naukowe z kserem, ekranami 

multimedialnymi. Przy czym nie ma żadnych dysproporcji w wyposażeniu szkół 

miejskich i wiejskich, jak było w czasach PRL-u. Nauczyciele nie wyzywają uczniów i nie 

stosują wobec nich przemocy. W czasach współczesnych młodzież nie ma innych 

problemów niż te związane z nauką, a o ich ocenach decyduje wiedza, nie status 

społeczny rodziców. Młodzież współczesna ma więc dużo lepsze warunki do życia i 

nauki niż młodzi ludzie w latach 80. Ma na to wpływ między innymi sytuacja w kraju, 

która w ciągu kilkudziesięciu lat znacznie się zmieniła. Polityka, gospodarka i ekonomia 

w Polsce zmieniły się na lepsze, jednak życie współczesne przyniosło problemy 

nieobecne w czasach PRL-u. W sklepach nie brakuje towarów, ale czasem brakuje 

pieniędzy na ich zakup; wyższe są też współcześnie wymagania klientów- ważne dla 

młodych ludzi są produkty firmowe. Pojawił się problem z uczniami z zagranicy, których 

w ostatnich latach z roku na rok pojawia się coraz więcej- niestety, jak wskazała 

ankieta, zdarzają się wobec nich przypadki agresji.  Również dostęp do informacji jest 

ułatwiony, choć wąski procent młodzieży wiejskiej wskazuje na zatajanie informacji 

przez media.  

Natomiast nieobecne w wypowiedziach młodzieży w czasach PRL-u były problemy 

zdrowotne, emocjonalne, wtedy nie wskazywano też agresji i przemocy słownej ze 

strony kolegów. Rozwój świata doprowadził też do przemian społecznych- w czasach 

PRL-u nie było w społeczeństwie polskim młodzieży z Ukrainy.  

W ciągu kilkudziesięciu lat dokonał się duży postęp w świecie i dużo pozytywnych 

zmian, jednak w każdej epoce można znaleźć cechy wspólne młodych ludzi- bunt wobec 

nakazów, zakazów, potrzeba walki o swe idee, przekonania, prawdę i wolność, 

zachowanie indywidualności. 

Sprawozdanie z realizacji projektu – opis aspektów ekonomicznych oraz nabytych 
umiejętności przedsiębiorczych 

 Koszty ekonomiczne projektu to 60 zł, w tym 21 zł. wydane na zakup książki i 39 zł na 

bilety MPK na dojazd do Centrum Historii Zajezdnia. Praca ze źródłami historycznymi 

w CH Zajezdnia i opracowanie wyników ankiety zajęło nam ok. 25 godzin. Odbiorcami 

projektu mogą być zarówno historycy, jak i socjologowie, którzy mogą wykorzystać 



jego dane do porównania poziomu życia i trosk młodzieży na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat. Dane z badań mogą się przydać uczniom szkół średnich z klas 

humanistycznych, historykom, studentom socjologii. Badania nauczyły nas 

umiejętności wyszukiwania potrzebnych źródeł historycznych i wykorzystania ich w 

naszej pracy. Nauczyliśmy się pracować ze źródłami historycznymi, formułować 

pytania badawcze i hipotezy, opracowywać ankiety i analizować ich wyniki. Bardzo 

interesujące okazały się dla nas odpowiedzi uczniów na pytania ankiety, porównywanie 

głosu respondentów z Wrocławia i Sadownego. Wykonując zadania projektowe, 

zrozumieliśmy, jak ważne jest planowanie i praca zgodna z ustalonym 

harmonogramem.  Poznaliśmy epokę PRL-u i życie nastolatków w tamtych czasach. 

Lektura listów młodzieży z lat 80. wzbogaciła nas, bo nie tylko poznaliśmy realia PRL-u, 

problemy młodych ludzi żyjących w latach 80., ale zrozumieliśmy również, jak bardzo 

ważna jest prawda i wolność w życiu człowieka. Przekonaliśmy się, że praca naukowa 

jest ciekawa, bardzo zajmująca. Problemem był dla nas czas, który musieliśmy 

poświęcić na poznanie i analizę źródeł historycznych, opracowanie wykresów i analizę 

ankiety, czasem odbywało się to kosztem nauki szkolnej. Końcowy etap prac 

projektowych był dla nas trudny ze względu na zawieszenie nauki i zamknięcie szkół, 

ale tym bardziej nauczyliśmy się samodzielności i otwartości. W pracach badawczych 

poznaliśmy bardzo przyjaznych i pomocnych ludzi- Pana Gadowicza z IPN-u i Pana 

Boreckiego z CH Zajezdnia, wiedza tych Panów i ciekawe rozmowy na temat PRL-u 

bardzo pomogły nam w realizacji zadania.  Nieocenione dla nas było również wsparcie i 

motywacja do pracy ze strony Pani Grażyny Michalik, opiekunki projektu, która jest 

fanką filmów K. Kieślowskiego, dzięki którym powstał pomysł projektu o PRL-u.   

Prace badawcze sprawiały nam dużą przyjemność, szczególnie praca ze  źródłami w 

czytelni CH Zajezdnia, jak również z ankietą.  

Jesteśmy przekonani, że nasz projekt jest wart uwagi, ponieważ dzięki niemu 

współczesna młodzież pozna epokę PRL-u, która nie jest jej dobrze znana, i będzie w 

stanie bardziej refleksyjnie odbierać rzeczywistość oraz doceniać wolność i 

demokrację.  

W przyszłości projekt można rozwijać- bardzo ciekawie byłoby przyjrzeć się, jak 

wyrażali bunt popularni w czasach PRL-u wykonawcy piosenek i porównać  ze 

współczesnymi twórcami wyrażającymi niezgodę na otaczającą ich rzeczywistość. 

Natomiast obecnie poznanie życia naszych rodziców pozwoli młodemu pokoleniu 

poznać różnice w społeczeństwie na przestrzeni lat oraz- co bardzo ważne- bardziej 

zrozumieć przodków, skłoni do częstszych, bardziej szczerych i świadomych rozmów 

na temat czasów, w którym przyszło żyć naszym rodzicom. W konsekwencji łatwiej 

będzie można zrozumieć to, co wcześniej w ich zachowaniu było niezrozumiałe. 

Ważnym skutkiem realizacji naszego projektu jest zapewnienie o stałym kontakcie i 

współpracy naszej szkoły z IPN-em oraz Centrum Historii Zajezdnia nie tylko w czasie 

prac projektowych, ale również po ich zakończeniu. Sądzimy, że we współpracy z tak 



bardzo ważnymi instytucjami można będzie zrealizować jeszcze niejeden ciekawy 

projekt historyczny.   

Harmonogram prac projektowych: 

1. Obejrzenie filmów K. Kieślowskiego 

2. Dyskusja nad wyborem tematu, pytania badawczego i hipotezy badawczej 

3. Wykład i prezentacja Pana Marka Gadowicza z IPN-u Zielona Wrona- stan 

wojenny z      

             perspektywy 36 lat 

4. Praca ze źródłami historycznymi w Centrum Historii Zajezdnia 

5. Ułożenie pytań do ankiety 

6. Przeprowadzenie ankiety i opracowanie jej wyników 

7. Napisanie sprawozdania z realizacji projektu 


