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Biurko Jacka Kuronia 

Biurko jest pamiątką po Jacku Kuroniu. 

To biurko jest miejscem jego pracy. 

Biurko Jacka Kuronia stało w jego mieszkaniu. 

Biurko jest symbolem jego pracy i tego, co zrobił dla wolnej Polski. 

Co to jest biurko 

Biurko to mebel przeznaczony do pracy.   

Można przy nim czytać i pisać. 
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Kto to był Jacek Kuroń  

Jacek Kuroń był bardzo ważnym działaczem antykomunistycznym.  

Działacz antykomunistyczny to osoba walcząca o wolną Polskę  

w czasach Rzeczypospolitej Ludowej. 

Jacek Kuroń chciał, żeby Polacy byli szczęśliwi i czuli się bezpiecznie. 

Jacek Kuroń mieszkał w Warszawie. 

Kiedy powstało biurko Jacka Kuronia 

Biurko powstało wiele lat przed urodzeniem Jacka Kuronia.  

Z czego zrobione jest biurko Jacka Kuronia 

Biurko zrobione jest z drewna dębowego. 

Jak wygląda biurko Jacka Kuronia 

Teraz biurko Jacka Kuronia ma bardzo ciemny kolor. 

Biurko jest duże i stare. 

Biurko ma dwie boczne szafki i trzy szuflady.  

Szafki i szuflady mają ozdobne uchwyty.  

Na biurku zawsze było dużo dokumentów i książek. 

Na biurku zawsze stała popielniczka z wypalonymi papierosami. 

Na biurku stał też telefon. 

Przez ten telefon Jacek Kuroń informował ludzi za granicą  

o sytuacji w Polsce. 
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Gdzie jest biurko Jacka Kuronia 

Biurko można zobaczyć w mieście Gdańsk. 

Biurko można zobaczyć na wystawie  

w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.  

Europejskie Centrum Solidarności to miejsce  

poświęcone ruchowi o nazwie „Solidarność”. 

Co to jest Ruch Pracowniczy Solidarność 

Solidarność to organizacja założona 

 przez ludzi, którzy chcieli żyć 

 w wolnej Polsce.  

Kiedy powstała Solidarność 

Solidarność powstała w 1980 roku. 

Solidarność powstała w Rzeczypospolitej Ludowej. 

W skrócie mówimy o niej PRL. 

Polska Rzeczpospolita Ludowa to nazwa naszego kraju w latach 1952–1989. 

Solidarność powstała w czasie strajków w Polsce. 
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Co to jest strajk   

Strajk to protest, który polega  

na niewykonywaniu swojej pracy.  

Ludzie protestują, kiedy nie zgadzają się na to,  

co się dzieje, na przyklad na decyzje władzy.  

Symbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione na licencji CC 

(BY-NC-SA) 
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