
Przegląd piosenek patriotycznych, związanych z  wolnością 
oraz twórczości opozycyjnej w  latach 80. Festiwal organizo-
wany jest wspólnie z IPN w Katowicach.

Uczestnicy: młodzież w przedziale wiekowym 14–24 lata

Miejsce: Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN 
w Katowicach

Termin: kwiecień 2019 r.

Zapisy: rezerwacja telefoniczna lub mailowa

OFERTA EDUKACYJNA
2018/2019

Bezpłatne lekcje muzealne są skierowane do młodzieży szkół 
podstawowych oraz szkół średnich. Spotkania z  uczniami 
prowadzą górnicy, którzy brali udział w historycznym strajku 
w grudniu 1981 r. w kopalni „Wujek”.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i średnich

Miejsce: Muzeum Izba Pamięci kopalni „Wujek”

Czas: około 1,5–2 godziny

Termin: cały rok szkolny

LEKCJE MUZEALNE

WYSTAWYGodziny otwarcia
Muzeum Izby Pamięci Kopalni „Wujek”
Środa, piątek, sobota 9:00–15:00
Wtorek, czwartek 9:00–17:00
Wstęp: BEZPŁATNY

BIEG DZIEWIĘCIU GÓRNIKÓWWARSZTATY ”KONSPIRATOR”

GRA MIEJSKA

LEKCJE EDUKACYJNE
DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

FESTIWAL PIOSENKI ”O WOLNOŚCI”

Gra miejska „Stan wojenny” to niepowtarzalna okazja do zdo-
bycia lub poszerzenia wiedzy uczniów na temat pacyfikacji 
kopalni „Wujek” . Pięcioosobowe drużyny rywalizują ze sobą 
rozwiązując kolejne zadania, które przenoszą ich w  czasie 
do ponurych dni stanu wojennego.

Uczestnicy: uczniowie klas 4–6 szkół podstawowych

Miejsce: skwer NSZZ „Solidarność” ul. W. Pola 
(obok pomnika)

Czas: około 1,5 godziny

Termin: wrzesień, październik, kwiecień, maj, czerwiec

Zapisy: rezerwacja telefoniczna lub mailowa

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności
ul. Wincentego Pola 38, 40-596 Katowice
tel. 32 601 21 08, 515 565 274
biuro@scwis.pl
facebook.com/SCWiS
www.scwis.pl

Bezpłatnie wypożyczamy szkołom ekspozycję ,,Kopalnia 
strajkuje…” przeznaczoną do prezentacji wewnątrz 
budynków oraz na zewnątrz.

Z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, 
przygotowaliśmy dla szkół 
bezpłatne plansze edukacyjne 
„Niepodległa 1918–1922” 
z portretami ojców Niepodległości 
oraz „Kopalnia Wujek – 1981” 
z portretami zastrzelonych 
górników.

Zapisy: rezerwacja telefoniczna 
lub mailowa. Odbiór osobisty

Szkoły podstawowe (klasy 4–7)
„Życie w PRL”
„Bohaterowie Solidarności”

Szkoły ponadpodstawowe:
„»Wujek« w literaturze”
„Lato wolności. Porozumienia Jastrzębskie i Katowickie 
w 1980 roku”
„Życie na podsłuchu. Inwigilacja społeczeństwa w PRL”

Miejsce: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

Czas: ok. 45 minut

Termin: poniedziałki

Zapisy: rezerwacja telefoniczna lub mailowa

Farba drukarska, powielacz… „Solidarność”! Bezpłatne 
warsztaty „Konspirator” zabiorą uczniów do „podziemnej” 
drukarni, gdzie zapoznają się z warunkami pracy opozycyj-
nej w latach 80.

Uczestnicy: uczniowie 
szkół podstawowych 
i średnich

Miejsce: Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności

Czas: około 1,5 godziny

Termin: cały rok szkolny

Zapisy: rezerwacja 
telefoniczna lub mailowa

Uczestnicy biegu upamiętniają tragedię z  16  grudnia 1981  r. 
i oddają hołd Dziewięciu Górnikom, zastrzelonym podczas pa-
cyfikacji kopalni „Wujek”. Bieg odbędzie się w rocznicę pacyfi-
kacji kopalni „Wujek”. Każda ze szkół wybiera własnego patro-
na biegu, jednego z Dziewięciu Górników. Bezpłatne koszulki 
z wizerunkiem górnika zapewnia ŚCWiS.

Miejsce: finał biegu 
pod Pomnikiem Krzyżem w Katowicach

Uczestnicy: uczniowie szkół 
podstawowych (klasy 4–7) i średnich

Czas: do godz. 14.00.

Termin: 16 grudnia 2018 r.

Zapisy: rezerwacja telefoniczna 
lub mailowa – do 15 października 2018 r.

Śląskie Centrum Wolności i Solidarności 
jest instytucją kultury współprowadzoną przez 
Samorząd Województwa Śląskiego i Miasto Katowice
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