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Witam was w nowym numerze Wiewiór. Ku zadowoleniu wszystkich nasza gazetka
odradza się i będzie redagowana przez klasę I liceum.
Co znajdziecie w tej odsłonie? Prawdziwym rarytasem numeru jest komiks Agnieszki za
który otrzymała wyróŜnienie: „…za zwinną, ciekawą kreskę” w konkursie organizowanym
przez CEO. Na okładce strona tytułowa komiksu.
PrzybliŜymy równieŜ fakty historyczne, kulturalne, oraz szkolne. Zapraszamy do lektury.

1

Wstępniak
Z przyjemnością oddajemy pierwszy w tym roku szkolnym numer gazetki. Startujemy
w nowym, odmienionym składzie. W niniejszym numerze macie okazję przeczytać interesujący
artykuł Julii o wystawie zorganizowanej w „Domu Spotkań z Historią”, Agnieszka opisała
specjalnie dla ,,Wiewiór'' zachowania szalikowców. W numerze znajdziecie równieŜ artykuły
historyczne, oraz dozę humoru. Nasze reporterki Agaty, przeprowadziły wywiad z nowym
konserwatorem szkolnym, natomiast Krystian przygotował kilka podchwytliwych pytań.
Gazetkę zwieńcza komiks Agnieszki Pietrzykowskiej: „Historia mojego pochodzenia”, za który
otrzymała wyróŜnienie „…za zwinną, ciekawą kreskę” w ramach konkursu „Moje korzenie”.
Na stronie szkoły w sekcji „Informacje/gazetka” znajdziecie takŜe archiwalne numery naszej
gazetki. Znajdziecie na niej równieŜ nowe przydatne materiały dla licealistów, oraz informacje o
kołach zainteresowań.
Zachęcamy wszystkich uczniów szkoły do wzięcia udziału w przygotowaniu kolejnych
numerów gazetki szkolnej. Artykuły i propozycje nowych działów moŜecie podsyłać mailem lub
przynosić w formie cyfrowej.
śyczymy miłej lektury.
Klasa I Liceum
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Wywiad
Wywiad z Panem Wojtkiem
konserwatorem naszej szkoły
1. Ile ma Pan dzieci?
- Mam dwóch wspaniałych,kochanych synów z
których jestem bardzo dumny.

8. Były z Panem problemy wychowawcze?
- Byłem bardzo Ŝywym chłopcem, lubiłem rozrabiać
jak kaŜdy w moim wieku ,ale znałem granice i nie
sprawiałem problemów.

2. Jak się Panu podoba nasza szkoła?
- Aaa... podoba,podoba. MłodzieŜ sympatyczna i
wogóle jest tu bardzo przyjemna atmosfera. W
swoim Ŝyciu miałem róŜne prace, ale ta sprawia mi
duŜą przyjemność. Gdy przebywam z młodzieŜą
inaczej patrze na świat. Młodzi ludzie są bardzo
beztroscy i ciesza się z Ŝycia.

9. Najlepsze wydarzenie w Pana Ŝyciu?
- W młodości bardzo chciałem mieć synów i grać z
nimi w piłkę, wędkować i majsterkować czyli
poprostu zaraŜać ich moimi zainteresowaniami. Gdy
urodzili się moi synowie byłem bardzo szczęsliwy,
Jestem z nich dumny, wyrośli na dobrych ludzi. Gdy
urodziła mi się wnuczka byłem równie szczęśliwy. :)

3. Pracował Pan w szkole państwowej ? która
jest lepsza?
- Nie, nie miałem tej przyjemności, ale wydaje mi
się, Ŝe młodzieŜ jest taka sama z tym, Ŝe tutaj
panuje bardziej rodzinna atmosfera i wszyscy się
znają.

10. Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole?
- Zawsze lubiłem róŜnego typu łamigłówki, zagadki
dlatego teŜ moim ulubionym przedmiotem była
matematyka.

4. Jakie miał Pan marzenia w dzieciństiwe?
- Od zawsze fascynowała mnie piłka noŜna i
właśnie dlatego marzyłem o zostaniu piłkarzem ,ale
wiadomo takie marzenia z dzieciństwa podobne do
takich jak ktoś chce zostać straŜakiem albo pilotem.

11. Jakie jest Pana hobby?
- Rośliny ,ogródek ,ksiąŜki i majsterkowanie.
12. A zna Pan jakiś fajny, szkolny dowcip?
Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, Ŝeby
się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aŜ mi przejdzie

5. Gdzie Pan wcześniej pracował?
- Pracowałem np. w stolarni i drukarni. Zawsze
lubiłem maszyny i majsterkowanie dlatego praca
była dla mnie bardzo przyjemna.

Dziękuje bardzo za udzielenie wywiadu i Ŝyczymy
powodzenia w nowej pracy w naszej szkole.

6. Skąd u Pana takie pozytywne patrzenie na
świat?
- Od momentu gdy ujrzałem moją Ŝone po raz
pierwszy, poczułem przypływ energii i ta energia, i
szczęście trwają nadal z tą sama siłą. Jest to
kobieta przy ,której nie da się smucić i która zaraŜa
pozytywizmem. śycie jest piękne i dlatego trzeba
się nim cieszyć ile tylko się da.

Wywiad przeprowadziły:
Agata Kołakowska
Agata Walkowicz

7. Jak wyglądała pierwsza miłość?
- Była to napewno kobieta wyjątkowa, ale uwaŜam
,Ŝe jest to za prywatna sprawa, Ŝeby o niej mówić.
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FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA
profesjonalnych fotografem by robić
zdjęcia. Fotograficy-amatorzy swoją pasją poprzez
fotografie pokazują swoją osobowość i
swoje marzenia. Zatrzymują czas na
zdjęciach.

W podstawowej formie fotografia narodziła
się około 150 lat temu w Europie. Pierwsze aparaty
wymagały
specjalnej
obsługi
i
duŜego
zaangaŜowania zarówno
fotografującego jak i
obiektu fotografowanego.
DuŜym wyzwaniem było
fotografowanie osób, które
musiały być nieruchome
przez określony czas.
Pierwsze
zdjęcia
nazywano dagerotypami i
musiały być schowane w
etui,
gdyŜ światło słoneczne prześwietlało je.
Przez wiele lat robiono zdjęcia na kliszach
czarno - białych. Później moŜna je było
jeszcze
pokolorować
ręcznie.
Wydarzeniem było pojawienie się filmów
kolorowych dających nowe, świeŜe
spojrzenie oraz większe moŜliwości.
Natomiast
fotografia
cyfrowa
i obróbka komputerowa to juŜ rewolucja.
Dziś moŜemy mówić o drugich
narodzinach fotografii. Dynamiczny rozwój
technologii cyfrowej spowodował jej
rewolucję. Zamiana w technice fotografowania
wpływa na fotografujących bez względu na stopień
zaawansowania. Początkowo wielu ludzi z
niepokojem obserwowało rosnące moŜliwości
techniki komputerowej. Pozycja technologii cyfrowej
umacnia się cały czas. SprzedaŜ
aparatów
cyfrowych
wzrasta
w
niesamowitym
tempie.
Fotografować moŜe kaŜdy. Jest to nie
tylko forma pracy, ale i relaksu.
Fotografia jest równieŜ dla wielu ludzi
pasją, fotografując uwieczniamy
chwile , na których zapisane są
wspomnienia. Fotografie często
pokazują ludzką duszę. Nie trzeba być

Bibliografia:
Szkoła fotografowania, National
Geographic
Opracowała
Castelli
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Małgorzata

Problemy
PSEUDOKIBICE PIŁKARSCY
CZYLI SZALIKOWCY
związanych z kibicowaniem. (Kibice nie są
złodziejami.)
5. Gdy wrogi kibic odda szalik lub flagę i nie ma
ochoty na walkę, naleŜy go puścić wolno, gdy jest
sam przeciwko większej grupie, moŜna mu co
najwyŜej zaproponować solówkę. Nie moŜna się
znęcać nad pokonanym przeciwnikiem.
6. Szanować własne zgody i układy

Szalikowcy – potoczne określenie róŜnych
grup kibiców klubów sportowych (głównie
piłkarskich i ŜuŜlowych), wywodzące się od
róŜnobarwnych szalików, klubowych noszonych
przez kibiców podczas meczów piłkarskich. Taka
odrębna subkultura o wyraźnie kryminogennych
cechach najwcześniej pojawiła się w Wielkiej
Brytanii, gdzie juŜ w latach 50. dochodziło do
licznych bójek między zwolennikami konkurujących
ze sobą klubów piłkarskich. Szalikowcy pojawili się
na Polskich stadionach na początku lat 70-tych.
Cechuje ich przede wszystkim poczucie
bezkarności, a zaŜywane środki narkotyczne i picie
alkoholu pobudzają do agresji.
NAJWIĘKSZA AKTYWNOŚĆ szalikowców
przejawia się w grupie gdy wspólny styl, śpiew,
okrzyki, gesty, strój i zbiorowość dają poczucie
siły. Szalikowcy mają bardzo specyficzne poczucie
honoru. Honor zachowany jest wtedy, kiedy
podejmują walkę z policją i innymi kibicami,
Szalikowcem nie jest się na co dzień, lecz w sytuacji
meczu.
Pseudokibice
to
ludzie
bardzo
niebezpieczni, dlatego zawsze tam gdzie się
pojawią wzbudzają u ludzi lęk i niepokój. Przez ich
wulgarne a wręcz chamskie zachowanie nie cieszą
się dobrą opinią wśród społeczeństwa. Są to ludzie
bezwzględni przez nienawiść do przeciwnej druŜyny
potrafią posunąć się do odebrania Ŝycia osobie
mającej inne upodobania sportowe.

Opracowała Agnieszka Golak

Kodeks szalikowca
1. Kibic nie współpracuje z policją i nie szuka u niej
ochrony przed innymi kibicami. jest na dobre i złe z
klubem, niezaleŜnie od postawy piłkarzy.
2. Walka między kibicami chuliganami powinna być
prowadzona na gołe pięści lub w szczególnych
wypadkach, za zgodą obu stron, przy uŜyciu
sprzętu.
3. Bitwy powinno się przeprowadzać w ustronnym
miejscu, aby nie wciągać do walki osób
postronnych.
4. Wrogim kibicom nie moŜna zabierać telefonów
komórkowych, kurtek, butów i innych rzeczy nie
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Kultura
„60 LAT TEMU W WARSZAWIE”wystawa fotografii
meczy piłkarskich między innymi wygrany mecz
Legii z Czechosłowacją, pokazy łyŜwiarstwa
figurowego
podczas
Mistrzostw
Okręgu
Warszawskiego w łyŜwiarstwie szybkim na Jeziorku
Kamionkowskim na Pradze, gdzie występowały
m.in. Anna Bursche i Barbara Łaniewska, Wigilia
urządzona dla dzieci z Domu Dziecka, zawartość
sklepów i dostępnych w nich produktów.
Niesamowicie interesującym zdjęciem jest
stojący męŜczyzna na tle kina Atlantic, gdzie
wystawiano film „Syrena”. Oddaje to niezwykłe
wyobraŜenie na temat tego, jak wyglądała
Warszawa, jak została zniszczona i przede
wszystkim jak bardzo róŜniła się od tej
w dzisiejszych czasach.
Współautorka ekspozycji Anna BrzezińskaSkarŜyńska kaŜdą z fotografii dokumentuje
i opatruje komentarzem.
Wystawa ta jest bardzo interesująca, ukazuje
nam obraz ówczesnego świata, pokazuje jak
wyglądała Warszawa, jak zachowywali się ludzie,
którzy mimo tragedii jakie ich spotkały, mimo biedy
z jaką musieli się zetknąć, mimo trudności
i okrutności ich czasów, starają się Ŝyć normalnie,
na przekór wszystkiemu chcą wyjść z kryzysu, który
przyniosła im wojna, starają się nie poddać nowej
władzy, prowadzić zwykłe Ŝycie, uczyć się,
pracować, ale takŜe bawić, czerpać z Ŝycia to co się
da, chodzić do kina, do kawiarni, spotykać się
z przyjaciółmi i dyskutować. Pomimo Ŝycia
w strasznych warunkach mieli w sobie radość,
energię, i optymizm, dzięki któremu stawili czoła
wszystkim przeciwnościom i pokazali swą
cierpliwość i siłę.

„60 lat temu w Warszawie” to wystawa
fotografii z lat 1946-48, którą moŜna było oglądać
do 15 lutego w „Domu Spotkań z Historią” przy ulicy
Karowej 20. Jest to niezwykła kolekcja 60 tysięcy
zdjęć, z czego udostępnionych na wystawie jest
około 170, przechowywanych w archiwum PAPPolskiej Agencji Prasowej, i których w większości,
nigdy dotąd nie pokazywano.
Fotografie dokumentują najwaŜniejsze wydarzenia
tamtych czasów, ukazują odradzającą się po wojnie
Warszawę, ludzi i ich cięŜką pracę jaką wkładali
w pomoc przy odbudowie miasta.
Są to obrazy, które ukazują nam Ŝycie w trudnych
czasach, ludzi mieszkających w ruinach,
walczących o zmianę swego świata. Wiele fotografii
przedstawia takŜe waŜne wydarzenia polityczne,
portrety ówczesnych polityków jak np. Bolesława
Bieruta czy Józefa Cyrankiewicza, intelektualistów,
znanych sportowców. Kongres Zjednoczeniowy
PZPR,
procesy
przywódców
Stronnictwa
Narodowego,
liczne
wizyty
działaczy
komunistycznych m.in. Wandy Wasilewskiej,
Wiaczesława Mołotowa, to tylko nieliczne
podejmowane tematy ze sceny politycznej.
Głownie jednak czarno-białe ilustracje skupiały
się na pokonaniu codziennego Ŝycia Warszawy i jej
mieszkańców, ich rzeczywistość, zmaganie się
z wieloma przeciwnościami, i były to np. zdjęcia
przedstawiające małych chłopców bawiących się na
częściowo zniszczonej ulicy Marszałkowskiej,
budowa osiedli i domów mieszkalnych, milicjantkę
pomagającą pchać rządowy samochód, ulice
Nowego Świata i Placu Zbawiciela, przeładowany
tramwaj z przyczepionymi pasaŜerami.
Zdjęcia dotyczyły odmiennej tematyki, pokazywano
wiele smutnych obrazów tamtej rzeczywistości,
jednak mimo biedy i trudności Ŝycia, ludzie mieli
w sobie mnóstwo radości, wiele się w Warszawie
działo. Pokazują to zdjęcia zawodów kolarskich,

Opracowała Julia Berg
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Historia
Ustalono, Ŝe groby pochodzą z lat 1939-1945 i Ŝe
spoczywający w nich Ŝołnierze W WIĘKSZOŚCI
mieli za zadanie przechwytywanie
zrzutów
zaopatrzenia (broni i Ŝywności) w celu przekazania
ich oddziałom walczącym
w Warszawie, chociaŜ w kilku tych mogiłach
spoczywają równieŜ ofiary egzekucji, będących
wówczas na porządku dziennym.
W celu upamiętnienia czynów dokonanych
przez podkowiańskie oddziały AK, utworzono
,,ŚcieŜkę Powstańców’’, rozpoczynającą się u
zbiegu ulic Prusa i Krasińskiego
w Podkowie Leśnej. ,,ŚcieŜka Powstańców’’
,,zsynchronizowała’’ wszystkie sześc mogił i pomnik
poświęcony Armii Krajowej, znajdujący się na rogu
Bukowej i Lipowej. ,,ŚcieŜkę Powstańców’’
wyznaczają czarno- białe krzyŜe wymalowane na
drzewach.
Na terenie miasta-ogrodu działają nie tylko
druŜyny harcerskie (32 Mazowiecka DruŜyna
Harcerek ,,Korona’’ im. Świętej Jadwigi, Królowej
Polski [druŜynowa: samarytanka Justyna Gutowska,
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej], 32
Mazowiecka
DruŜyna
Harcerzy
,,Orkan’’
[druŜynowy: młodzik Grzegorz Lewiński, Związek
Harcerstwa Rzeczypospolitej], 1 Podkowiańska
DruŜyna Harcerska [druŜynowy: Michał Sikora,
Związek Harcerstwa Polskiego]), ale i najróŜniejsze
instytucje pozarządowe. Mogiłami opiekują się
harcerze, przy czym opiekują się nimi nieoficjalnie.
W korespondencji mailowej do autorki tekstu druh
Michał Sikora napisał, Ŝe: ,,oficjalnie nie opiekujemy
się tymi mogiłami, lecz raz w roku staramy się
chodzić ,,ŚcieŜką Powstańców’’ w celu uczczenia
pamięci poległych i ewentualnego oczyszczenia
tych oto grobów’’.
Z kolei druhna Justyna
Gutowska, zapytana o mogiły, potwierdziła, Ŝe
owszem- w jej druŜynie jeszcze kilka lat temu istniał
zwyczaj otaczania mogił opieką przez poszczególne
zastępy, ale w chwili obecnej zwyczaj ten umarł
śmiercią naturalną. Trzeba jednak przyznać, iŜ
mogiły są bardzo zadbane, ozdobione kwiatami i
zniczami.

Mogiły Ŝołnierzy Armii
Krajowej
w Podkowie Leśnej
Autorka tekstu składa podziękowania za pomoc:
druhnie Justynie Gutowskiej (samarytance), druŜynowej 32
Mazowieckiej DruŜyny Harcerek ,,Korona’’ im. Świętej
Jadwigi,
Królowej
Polski
(Związek
Harcerstwa
Rzeczypospolitej),
druhowi
Michałowi
Sikorze,
druŜynowemu
1
Podkowiańskiej DruŜyny Harcerskiej (Związek Harcerstwa
Polskiego)
oraz
pani Dorocie Skotnickiej, dyrektorowi Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Podkowie Leśnej
Czuwaj

W 1946 bądź 1947 roku na terenie
Podkowy Leśnej została uformowana pierwsza
powojenna druŜyna harcerska, prowadzona przez
druha Zygmunta Sobotę . DruŜyna ta postanowiła
zając się poszukiwaniami śladów po zakończonej
dosłownie parę lat wcześniej II wojnie światowej.
Szczególną uwagę zwróciła na otaczający miasto
Las Młochowski.
I w tymŜe Lesie Młochowskim harcerze natknęli się
na zbiorowe mogiły Ŝołnierzy Armii Krajowej.
Odkryto sześć takich mogił, przy czym nie jest
znana dokładna liczba spoczywających w nich
AK-owców (nieznane równieŜ są ich nazwiska,
udało się ustalić jedno nazwisko: Bolesław August
Kop-Kowalski, rozstrzelany 2 sierpnia 1944 roku
wskutek nakrycia przez Niemców tajnego magazynu
broni, mieszczącego się w domu Witolda GolianaPurskiego
[ps.,,Nałęcz]
w
Grodzisku
Mazowieckim1).

Opracowała Helena Sarna

1

Podaję za: Lech Dzikiewicz ,,Konspiracja i walka
kompanii Brzezinka 1939-1945”, Warszawa 2000.
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Historia
„Od strajków sierpniowych do
wolności”

Fenomenem okazało się teŜ zwycięstwo strategii
proponowanej przez korowską2 opozycję:

„…Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione
razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu.”
Z homilii Jana Pawła II
wygłoszonej w Gdańsku
Zaspie, 12 czerwca 1987 r.

„…nie palcie komitetów, ale zakładajcie własne, nie wychodźcie
ze strajkującymi z zakładów na ulicę, zachowajcie solidarność,
nie dajcie się podzielić, negocjujcie z kierownictwem, a ustalenia
spisujcie w formie umowy.”

Jeszcze jako student,
wielokrotnie
zastanawiałem się nad fenomenem owego
„upalnego lata” 1980 r., kiedy to lud robotniczy,
będący główną podporą systemu komunistycznego
wystąpił przeciwko tym, którzy mówili o sobie, Ŝe są
jego
przedstawicielami
oraz
obrońcami.
Wielokrotnie teŜ
zadawałem sobie pytanie,
dlaczego właśnie w 1980 r. strajkującym robotnikom
udało
się
„porozumieć
z władzą” bez rozlewu krwi?. PrzecieŜ robotnicy
występowali wielokrotnie przeciwko władzy
w powojennej Polsce. Przypomnę chociaŜby
rewolucje robotników w Poznaniu w październiku
1956 r., czy krwawy grudzień 1970 r. w Trójmieście,
kiedy to władza w odpowiedzi na strajki i protesty
wyprowadziła przeciwko robotnikom wojsko,
przyczyniając się do śmierci wielu z nich. Dlaczego
strajk sierpniowy był inny? Próbując odpowiedzieć
na te pytania, naleŜy zdać sobie sprawę, Ŝe nastąpił
tu splot kilku wydarzeń.
Jednym z nich był wybór Karola Wojtyły na
stolicę Piotrową w 1978 r., który tchnął w
wycieńczony
i zrezygnowany naród polski wiarę we własne siły.
Robotnicy uwaŜnie wsłuchując się w homilie
papieskie zrozumieli, Ŝe aby negocjować z władzą
trzeba działać solidarnie- to jest wspólnie jeden przy
drugim. Sławna homilia wygłoszona podczas
pierwszej pielgrzymki do Polski 2 czerwca 1979 r.
w Warszawie, kiedy to Jan Paweł II wypowiedział
słowa:

Strategia okazała się trafna, poniewaŜ rozpoczęty
14 sierpnia 1980 r. strajk w Stoczni Gdańskiej
im. Lenina miał inny charakter od poprzednich
(choćby tych z lipca 1980 r. na Lubelszczyźnie).
Bezpośrednią przyczyną jego rozpoczęcia była
obrona Anny Walentynowicz działaczki Wolnych
Związków Zawodowych zwolnionej z pracy.
Wydarzeniem o ogromnym znaczeniu było
powołanie 16 sierpnia wspólnej reprezentacji
strajkujących załóg- Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego, oraz spisanie 21 postulatów.
W samej stoczni panowała wzorowa dyscyplina.
Biało czerwone opaski i flagi narodowe
przypominały o narodowym i patriotycznym
charakterze ruchu. WaŜnym elementem integracji
były akcenty religijne nawiązujące do papieskiej
pielgrzymki: msze święte, portret Jana Pawła II na
bramie stoczni. Niekwestionowanym przywódcą
strajku okazał się Lech Wałęsa, a dojrzałość
organizacyjna i konsekwencja gdańskiego strajku
imponowała i zaskakiwała niemal wszystkich.
To właśnie w tych dniach rodziła się owa
solidarność robotników i inteligencji, która
będzie fundamentem „Solidarności” jako ruchu
związkowego.
31 sierpnia 1980 r. w sali BHP Stoczni
Gdańskiej, Lech Wałęsa z wpiętym w marynarkę
wizerunkiem Matki Boskiej, obok popiersia Lenina
wielkim
długopisem
podpisał
uroczyście
porozumienie zawarte miedzy Komisją Rządową
reprezentowaną przez wicepremiera Mieczysława
Jagielskiego, a Międzyzakładowym Komitetem
Strajkowym reprezentującym około 700 zakładów.
Porozumienie gdańskie zakończyło sierpniowy
strajk w Stoczni Gdańskiej. Dzień wcześniej
analogiczne porozumienie zostało podpisane

„ …Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi”,

okazała się „skrzydłami”, które
strajkującym później robotnikom.

„wyrosły”

1

KOR- Komitet Obrony Robotników- organizacja opozycyjna
utworzona w 1976 r. po protestach w Radomiu i Ursusie. Celem
działalności organizacji było wspieranie represjonowanych uczestników
protestu robotniczego z czerwca 1976 r.
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w Szczecinie. W pierwszym punkcie porozumienia
gdańskiego
stwierdzono,
Ŝe
działalność
dotychczasowych związków zawodowych nie
spełnia oczekiwań pracowników, uznano wiec za
celowe powołanie nowych samorządnych związków
zawodowych. Strona rządowa zobowiązała się do
rewizji wyroków w procesach sądowych,
przywrócenia do pracy osób zwolnionych z przyczyn
politycznych, podwyŜki płac. O powołaniu
niezaleŜnych samorządnych związków zawodowych
Lech
Wałęsa
poinformował
robotników
bezpośrednio
po
podpisaniu
porozumień
wypowiadając słynne słowa, które obiegły wówczas
cały świat:

w prasie radiu, telewizji. Od pierwszych tygodni
istnienia „Solidarność’ stała się wielkim ruchem
społecznym, w którym działali ludzie akcentujący
róŜne zdania. Silne było równieŜ przekonanie,
Ŝe związek reprezentuje ostatnie ogniwo pokolenia
walczącego o wolność.
Wszystkie te nadzieje zostały przerwane
w nocy z 12/13 grudnia 1981 r. kiedy to generał
Wojciech Jaruzelski w wystąpieniu telewizyjnym
poinformował społeczeństwo o wprowadzeniu
w Polsce stanu wojennego. Partyjny ‘beton” nie
zamierzał dłuŜej tolerować konkurenta (NSZZ
Solidarność)i postanowił zerwać dialog, zastępując
go konfrontacją. Stan wojenny zaskoczył
społeczeństwo oraz „Solidarność” nie przygotowaną
do totalnej konfrontacji. Widok czołgów i wojska na
ulicach musiał robić wraŜenie i paraliŜować. Jeśli
próba zastraszenia nie dawała efektu do zakładu
pracy wkraczały czołgi, oraz ZOMO4, tak jak w
przypadku górników z kopalni „Wujek”.
Konsekwencja stanu wojennego to śmierć wielu
ludzi, oraz internowanie działaczy „Solidarności”.
Przywódcy związku zostali oskarŜeni o działalność
przeciw ustrojowi i skazani na wiele lat wiezienia.
Stan
wojenny
zawieszono
z dniem 31 grudnia 1982 r. (zniesiono 22 lipca
1983r. ) Sam związek zszedł do podziemia, i mimo
masowej skali represji udało mu się przetrwać
najcięŜszy okres, zachowując jedność ruchu. Opór
przeciwko
władzy
rodził
się
oddolnie
i przyjmował róŜne formy od strajków do
manifestacji ulicznych. Szeroko stosowaną formą
oporu było malowanie na murach zakazanego hasła
„Solidarność”, oraz wpinanie w ubrania oporników
elektrycznych. Rewolucji „Solidarności” nie dało się
juŜ cofnąć. Wydarzenia na świecie w szczególności
zmiany w samym Związku Radzieckim
w epoce Gorbaczowa świadczyły dobitnie,
Ŝe komunizm chyli się ku upadkowi. Powrót do
dialogu z władzą stał się moŜliwy dopiero w roku
1986,
po uwolnieniu wszystkich więźniów
politycznych.
Po wielu negocjacjach i polemikach rozpoczęto
obrady „okrągłego stołu”, które toczyły się w dniach
od 6 lutego do 5 kwietnia. 1989 r. Po raz pierwszy
w dziejach realnego socjalizmu władza uznała
istnienie legalnej opozycji, która uzyskała prawo
udziału w wyborach do Sejmu i nowo powołanego
Senatu. Przewidziano równieŜ utworzenie urzędy
prezydenta, wybory do Senatu miały był całkowicie
wolne, natomiast do Sejmu 65% rezerwowała dla
siebie „strona rządowa” o 35% miała ubiegać się

„…Mamy wreszcie niezaleŜne samorządne związki zawodowe, mamy
prawo do strajku, a następne prawa ustanowimy juŜ niedługo”.

Za formalne zakończenie strajków
sierpniowych uwaŜa się podpisane 3 września
1980r. porozumienie z górnikami w Jastrzębiu.
Zaczynała
się
szesnastomiesięczna
„era
Solidarności”.
17 września 1980 r. przedstawiciele niezaleŜnych
związków zawodowych postanowili utworzyć
NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy „
Solidarność” z przewodniczącym Lechem Wałęsą
i centralą w Gdańsku. 24 września 1980 r. Komitet
ZałoŜycielski NSZZ „Solidarność” złoŜył w Sądzie
Wojewódzkim w Warszawie wniosek o rejestrację.
Miesiąc później sąd zarejestrował „Solidarność”, ale
na podstawie zmienionego przez siebie statutu, do
którego dopisano lojalistyczną wobec PRL3
deklarację. Skreślono punkty mówiące o prawie do
strajku. Przywódcy związku złoŜyli odwołanie do
Sądu NajwyŜszego. W zmienionym kształcie 10
listopada 1980 r. Sąd NajwyŜszy zarejestrował
statut związku.
U schyłku swojej legalnej działalności
„Solidarność” liczyła 12 milionów członków stając
się ruchem ogólnonarodowym. Związek stał się
ruchem rewindykacji politycznych i obywatelskich
oraz ekonomicznych. Z „Solidarnością” wstępujący
do niej ludzie wiązali liczne nadzieje. Miała być
autentycznym związkiem zawodowym broniącym
praw ekonomicznych i socjalnych, po raz pierwszy
niezaleŜnym od rządzącej partii. W „Solidarności”
widziano wtedy gwaranta demokratycznej odnowy
kraju. Związek stawał się bowiem pierwszym od
dziesięcioleci wyrazicielem oddolnych opinii w
miejscu pracy, w regionie czy w skali kraju. Związek
miał przyczynić się równieŜ do przywrócenia prawdy
2

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa- oficjalna nazwa państwa
polskiego w latach 1952-1989. W latach 1944- 1952 państwo polskie
określane było mianem Polski Ludowej. Wraz z uchwaleniem konstytucji
(22 lipca 1952 r.) oficjalnie zmieniło nazwę na Polska Rzeczpospolita
Ludowa.

3

ZOMO- Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej – powołane w
drugiej połowie 1956 r.( po wydarzeniach w Poznaniu 1956) do
zaprowadzania porządku w sytuacjach „wyjątkowych”.
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opozycja. Władza jak pokazały wydarzenia
z 4 czerwca 1989 r. poniosła w wyborach
druzgocącą klęskę. W sierpniu 1989 r. Sejm powołał
na stanowisko prezesa Rady Ministrów Tadeusza
Mazowieckiego. W następnych miesiącach
postanowiono przywrócić tradycyjną nazwę
państwa: Rzeczpospolita Polska i jako jego godło
orła w koronie. Był to znak nowych czasów
zamykających 45 letnie dzieje Polski Ludowej.
Zamykając powyŜsze rozwaŜania naleŜy
podkreślić, iŜ fakt powstania wielkiego ruchu
społecznego „Solidarność” podwaŜył fundamenty
systemu komunistycznego. System nakazów musiał
być
zastąpiony
systemem
negocjacji
i kompromisów czyli prawdziwej „wolności”.
Bibliografia
- Adamowicz P., Solidarność i opozycja antykomunistyczna w Gdańsku
(1980-1989), Gdańsk 2005.
- Czubiński A., Dzieje najnowsze Polski 1944-1989, Warszawa 1998.
- Dudek A., Marszałkowski T, Walki uliczne w PRL 1956-1989, Kraków 1999
- Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczpospolitej 1989-2001, Kraków 2002.
- Dudek A, Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce 1945-1989, Kraków 2003
- Eisler J., Grudzień 1970. Geneza – przebieg- konsekwencje,
Warszawa 2000.
- Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.
- Garton Ash T., Polska rewolucja: „Solidarność” 1980-1982,
Warszawa 1980.
- Nettelmann L., Polska droga do wolności. Spojrzenie niemieckiego
publicysty, Poznań 2001.
- Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1995
- Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1914-2004, Warszawa 2004.
- Władza a społeczeństwo w PRL. Studia historyczne, pod red. A. Friszke,
Warszawa 2003.

Opracował Paweł Włoczewski
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Tekst i rysunki :
Agnieszka Pietrzykowska
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Quizomaniak
1.Jaki zespół załoŜył perkusista Dave Grohl po
rozpadzie Nirwany?
2.Ile punktów jest warta litera A w polskiej wersji gry
w Scrabble?
3.Ile księŜyców ma Mars?
4.O jakiej epidemii ksiązkę napisał Albert Camus?
5. Czy amerykańska Ŝaba rycząca składa
-500
-5000
-25000 jaj
6.Ile trwa wyścig Le Mans?
7.Ile waŜy szyszka sosny australijskiej?
-1kg
-3kg
-5kg
8. Jak się nazywa tekst opery?
9.Jaka królowa nazywano Krwawą Mary?
10.Z zabijania jakich zwierząt słynie mangusta?
11.Co oznacza skrót OIOM w szpitalu?

Odpowiedzi do quizomaniaka
1.Foo Fighters
2.1punkt
3.Dwa (Deimos i Fobos)
4.O epidemii dŜumy
5.25000
6.24 godzinySkeczomaniak
7.5kg
8.Libretto
9.MarięI z dynastii Tudorów
10.WęŜy
11.Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
Opracował Krystian Jabłoński
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Humor
•

•

•

•

•

•

•

- Co to jest dziedziczność ? - pyta
nauczyciel ucznia.
- Dziedziczność jest wtedy, gdy uczeń
dostaje dwóję za wypracowanie,
które napisał jego ojciec.
Kolega pyta kolegę:
- I jak było po zakończeniu roku?Eeeee, dwa razy dostałem lanie od
ojca..
- Dlaczego aŜ dwa ?
- Pierwszy raz jak zobaczył
świadectwo, a drugi jak się połapał,
Ŝe to jego.
Na lekcji wychowania fizycznego
nauczyciel poleca uczniom ćwiczyć
"rowerek". Jeden z chłopców nie rusza
nogami.
- Dlaczego nie ćwiczysz ?
Jasio przychodzi ze szkoły i mówi:
- Tato zrobiłem dobry uczynek!
- To dobrze, z co to było?
- Kolega podłoŜył pineskę na krześle
nauczyciela i gdy nauczyciel miał
usiąść, odsunąłem mu krzesło- Bo ja
teraz jadę z górki...
- Jasiu, dlaczego nie byłeś wczoraj w
szkole?
- Bo wczoraj umarł mój dziadek...
- Nie kłam, wczoraj widziałam
twojego dziadka w oknie...
- Tatuś wystawił go przy oknie, bo
listonosz szedł z rentą...
W szkole pani kazała narysować
dzieciom swoich rodziców. Po chwili
podchodzi do małego Jasia i pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie
włosy?
- Bo nie było łysej kredki.

•

TEST:

„Czy jesteś komputerowym maniakiem?
-W restauracji, oglądając menu, szukasz opcji
START?
-Wyganiasz kota z pokoju, gdzie masz
komputer, bojąc się, Ŝe zje Twoją myszkę?
-Gdy kaŜą Ci wyczyścić okna, zaczynasz
reinstalować system?
-Wkładasz gumowe rękawiczki, aby nie złapać
komputerowego wirusa?
-Wkładasz kostium kąpielowy, gdy zamierzasz
surfować w sieci?
Jeśli choć na jedno z podanych wyŜej pytań
odpowiesz twierdząco, wtedy nie ma się co
oszukiwać: JESTEŚ MANIAKIEM
KOMPUTEROWYM!
Zasłyszane od nauczycieli
-PoniewaŜ jest trochę zimno, proszę
wyciągnąć karteczki- rozgrzejemy się.
-Wy, kujony, nic się nie uczycie!
-Oszczędzę ci chyba wraŜeń związanych z
przejściem do następnej klasy.
-A zeszyt gdzie masz? Na zwolnieniu
lekarskim?
-To, Ŝe nosze okulary nie znaczy, ze jestem
głucha!
-Trzeba wyjątkowych zdolności, aby w kilku
słowach powiedzieć tyle głupstw!
-Wstań i zobacz jak siedzisz!
-Pamiętajcie! W zeszycie jak w Ŝyciu,
margines zostaje z boku.
-PoniewaŜ mamy zaległości do wojny
przystąpimy później
-Kara śmierci ma charakter nieodwracalny.

Ewolucja człowieka:
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