
 
 
 

             
12 listopada 2012 roku kilkoro wybranych uczniów naszej szkoły wzięło udział w 

spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości, panem Jarosławem Gowinem, które 
odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. W spotkaniu wzięła 
udział  młodzież z różnych szkół średnich, która interesuje się historią, m.in. 

wydarzeniami związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 
Na początku wszyscy zaproszeni goście zebrali się w auli, aby wysłuchać długą, 
niekiedy interesującą wypowiedź na temat wydarzeń związanych z czasami za-

borów. 
Po zakończonym wykładzie zaplanowano quiz sprawdzający naszą wiedzę jak 
również umiejętność słuchania ze zrozumieniem, co nie było takie proste ze 

względu na liczne usterki, które miały miejsce podczas prezentacji. W tym mo-
mencie wszyscy nauczyciele zostali poproszeni do innej sali, w której mieli się 
spotkać z ministrem Gowinem. Niewątpliwie chodziło także o to, aby nie pod-

suwali nam poprawnych odpowiedzi. 
 
 

 
 

 
             Po pierwszych pytaniach na sali można było ujrzeć las rąk, które wy-
strzeliwały jak rakiety, gdy tylko nadarzyła się okazja. Okazało się, że wielu 
uczniów (także z naszej szkoły) prezentuje szeroką wiedzę na temat historii Pol-
ski, co z pewnością ucieszyłoby naszych wykładowców.  
 



               Kolejne pytania nie były już odbierane z takim entuzjazmem jak na po-
czątku, a inicjatywę zaczęli przejmować uczniowie z XIII Liceum Ogólnokształcą-
cego, czemu nie można się było dziwić, ponieważ byli najliczniejszą grupą i zajęli 
strategiczne miejsca na sali, dzięki czemu byli lepiej widoczni. Quiz skończył się 
zwycięstwem uczniów tegoż liceum. Odpowiedzieli oni poprawnie na prawie 
wszystkie pytania. Mimo to w auli panowała wesoła atmosfera, a uczestnicy 
spotkania byli ożywieni.   

W tym momencie do auli wkroczył pan Minister Jarosław Gowin, przywi-
tał się z nami, dyskretnie wymienił zepsuty mikrofon i rozpoczął swoje prze-
mówienie. Jego przekaz był bardzo jasny. Chodziło oczywiście o gospodarkę na-
szego kraju z nawiązaniem do przeszłości Polski, co było dosyć ciekawe i uwa-
żam, że pan Gowin przedstawił zagadnienie bardzo wyczerpująco.  

Jak nam wcześniej obiecano, na kilkanaście ostatnich minut dostaliśmy 
wolną rękę i można było zadawać pytania związane (lub nie) z tematem. Paru 
odważnych się znalazło. Padły pytania na temat patriotyzmu, odpowiedzialno-
ści oraz sumienności w wykonywaniu naszych obowiązków. Pan Minister odwa-
żył się nawet na opowiedzenie żartu, który został przez nas przyjęty ze śmie-
chem. Na samym końcu zwycięzcom quizu wręczono nagrodę.  

Moim zdaniem spotkanie przebiegało w świetnej atmosferze, wszystko 
zostało profesjonalnie przygotowane. Z pewnością nie zmarnowaliśmy czasu, 
wręcz przeciwnie – dowiedzieliśmy się paru nowych rzeczy, dzięki którym bę-
dziemy od tego dnia inaczej patrzeć na to, co się dzieje w naszym kraju, a moż-
liwe, że znajdą się też tacy, którzy spróbują wziąć sprawy w swoje ręce.     
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