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Drużyna X LO w Krakowie wygrała turniej debat
historycznych na temat stanu wojennego

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Drużyna X Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie zwyciężyła w II Tematycznym Turnieju Debat Historycznych. 7 grudnia
2021 r. w finałowej potyczce na argumenty, nad tezą: „Jedynie w ramach
instytucjonalnych (jako zalegalizowany związek) Solidarność mogła skutecznie
działać”, triumfatorzy pokonali V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta
Witkowskiego w Krakowie. Pokonanym również gratulujemy pięknej walki.

W turnieju związanym tematycznie z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego wzięło
udział sześć szkolnych drużyn. Rywalizacja odbyła się w Centrum Edukacyjnym „Przystanek
Historia” IPN w Krakowie, który wraz z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców był
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organizatorem turnieju. Nagrody wręczono w obecności dyrektora Oddziału IPN w Krakowie
dr. hab. Filipa Musiała.

24 listopada na „Przystanku Historia” odbył się panel warsztatowy na temat stanu
wojennego (1981-1983), przygotowujący do rywalizacji uczestników turnieju. Część
warsztatową panelu poprowadzili dr Rafał Opulski i Roksana Szczypta-Szczęch. W części
wykładowej uczestnicy wysłuchali wystąpienia dr hab. Cecylii Kuty.
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