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COPERNICUS
SAMORZĄD

NIE

PRÓŻNUJE!

Witam,
jako
jeden z członków
Samorządu
chciałbym
przedstawić
zaplanowane na
ten rok szkolny
akcje. Na wstępie
chciałbym
zaprosić was do
współpracy.
Swoje pomysły
na urozmaicenie
Uczniowski, od lewej: Klaudia Korszla, Bartosz Chudzik – przewodniczący, Katarzyna Kargol, Grzegorz
życia szkolnego Samorząd
Chilczuk, Katarzyna Smoleń, Katarzyna Lipska – opiekun, Wojciech Górczyński
wrzucajcie
do
pudełka ustawionego w szkolnej
rzez cały rok szkolny będziemy
niestety nie działa do końca tak
bibliotece.
W
grudniu
zbierać puste kartridże. Dochód
jak powinien, wymieniliśmy
z powodzeniem
ze zbiórki zużytych tuszy
również głośniki na parterze
przeprowadziliśmy dwie akcje.
i tonerów
przeznaczony
i pierwszym piętrze. Najbliższą
6 grudnia wielu z was przyszło
zostanie na wykup, utrzymanie
planowaną przez nas akcją jest
do szkoły w świątecznych
i leczenie koni potrzebujących
kiermasz ciast i innych słodkości
przebraniach co wprowadziło
pomocy. Pudełko na kartridże
w tłusty czwartek Zapraszamy
niesamowitą
atmosferę,
znajduje się przy ksero.
także do zaglądania na naszą
a przebrane
osoby
były
Z przeznaczeniem
na
cele
tablicę ogłoszeń gdzie poza
bezpieczne od niespodziewanej
charytatywne zbieramy również
aktualnym
szczęśliwym
kontroli stanu ich wiedzy. Przez
zużyte bilety MPK, które
numerkiem, są szczegółowe
cały grudzień mogliście wysyłać
możecie wrzucać do pudełek
informacje na temat aktualnych
kartki świąteczne, które zostały
ustawionych w całej szkole.
wydarzeń prowadzonych przez
dostarczone
do
waszych
Wiele osób narzeka na ciszę
samorząd. Na zakończenie
przyjaciół i sympatii 20 grudnia,
w radiowęźle,
więc
zapraszamy
do
polubienia
podczas
klasowych
wigilii.
informujemy, że cały czas
naszego profilu na facebook’u:
Nasza szkoła bierze udział
próbujemy stawić jej czoła.
w akcji organizowanej przez
facebook.com/SUIXLOLBN
Prowadzimy testy sprzętu, który
Green Project oraz Klub Gaja -

POCZĄTKI
WOJENNY
14 sierpnia 1980 roku
w Stoczni Gdańskiej im. Lenina
doszło
do
strajku
zorganizowanego przez Wolne
Związki Zawodowe Wybrzeża.
Przyczynami
strajku
były:
pogarszająca
się
sytuacja
gospodarcza PRL-u (zwiększeni
przez władze cen wędlin
i mięsa), zwolnienie z pracy za
działalność
związkową
suwnicowej
Anny
Walentynowicz. W nocy z 16 na
17 sierpnia do Stoczni przybyły
delegacje
komitetów
strajkowych z innych zakładów,
które
powołały
Międzyzakładowy
Komitet
Strajkowy (MKS) z Lechem
Wałęsą na czele. Na bramie
Stoczni zawieszono tablicę
zawierającą
słynne
21
postulatów, domagano się
w nich
m.in.
utworzenia
wolnych
związków
zawodowych.
18
sierpnia
rozpoczął się strajk w Stoczni
Szczecińskiej gdzie również
powstał MKS. Podczas rozmów
strony
rządowej
ze
strajkującymi strajki ogarnęły
cały kraj. 29 sierpnia doszło do
wybuch niezadowolenia na
Dolnym Śląsku i powołania MKS
w Jastrzębiu-Zdroju. Z tych
powodów rząd zgodził się,
podpisać
porozumienia
(30 sierpnia w Szczecinie, 31
sierpnia w Gdańsku i 3 września
w
Jastrzębiu-Zdroju).
17
września na mocy porozumień
powołano
ogólnopolski

SOLIDARNOŚCI
W

I

STAN
POLSCE

Logo NSZZ „Solidarność”

Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy
"Solidarność",
kierowany
przez
Krajową
Komisję
Porozumiewawczą
z Lechem Wałęsą na czele.
"Solidarność" uzyskała dostęp
do telewizji i radia oraz zgodę
na wydawanie "Tygodnika
Solidarność".
Związek
przerodziła się w ogromny ruch
społeczny,
w
którym
znajdowało się około 10 mln
Polaków.
Związkowcy
organizowali wiele strajków,
protestów, największym był
strajk generalny z 27 marca
1981, z którego powodu cała
Polska stanęła na 4 godziny.
Rządzący nie reagowali na
próby
negocjacji
ze
związkowcami, którzy liczyli na
wspólne wypracowanie zmian
dla chwiejącej się gospodarki.
I sekretarz KC KPZR Leonid
Breżniew naciskał na władze
PRL,
domagając
się
zaprowadzenia
porządku
w Polsce. Przygotowaniami miał
pokierować minister obrony

narodowej
gen.
Wojciech
Jaruzelski. W lutym 1981 został
wybrany
premierem,
a w październiku I sekretarzem
KC PZPR. 13 grudnia 1981
o godzinie 0:00 wprowadzono
na terenach całej Polski stan
wojenny, w tym momencie
oddziały ZOMO rozpoczęły
ogólnokrajowy
szereg
aresztowań
działaczy
opozycyjnych,
wśród
aresztowanych znalazł się Lech
Wałęsa. W dniu wprowadzenia
stanu wojennego w działaniach
w całym kraju wzięło udział ok.
70 tys. żołnierzy Wojska
Polskiego,
30
tys.
funkcjonariuszy MSW oraz
bezpośrednio na ulicach miast
1750 czołgów i 1400 pojazdów
opancerzonych, 500 wozów
bojowych
piechoty,
9000
samochodów oraz kilka eskadr
helikopterów
i
samoloty
transportowe.
Przywódców
opozycji
osadzono
w strzeżonych
przez
SB
ośrodkach
odosobnienia.

Po północy zamilkły cywilne
telefony, także w ambasadach
i konsulatach.
Zakazano
strajków,
zgromadzeń,
działalności
związkowej
i społecznej. Tłumiono wszelkie
rodzaje sprzeciwu. Prezydent
Stanów Zjednoczonych Ronald
Reagan nałożył na Polskę
sankcję
gospodarczą.
Do
największej tragedii doszło 16
grudnia w Kopalni Węgla
Kamiennego "Wujek", gdzie
górnicy
organizując
strajk
okupacyjny
przeciwko
ogłoszeniu stanu wojennego,
zostali spacyfikowani przez
ZOMO i w wyniku strzałów
9 górników zmarło, a 21 zostało
rannych.
Po
późniejszym
przywróceniu łączności, kontroli
i cenzurze podlegały również
rozmowy
telefoniczne.
Zakazano
strajków,
zgromadzeń,
działalności
związkowej
i
społecznej.
Tłumiono wszelkie rodzaje
sprzeciwu. Prezydent Stanów
Zjednoczonych Ronald Reagan

nałożył na Polskę sankcję
gospodarczą. Do największej
tragedii doszło 16 grudnia
w Kopalni Węgla Kamiennego
"Wujek",
gdzie
górnicy
organizując strajk okupacyjny
przeciwko ogłoszeniu stanu
wojennego,
zostali
spacyfikowani przez ZOMO
i w wyniku strzałów 9 górników
zmarło, a 21 zostało rannych.
Po późniejszym przywróceniu
łączności, kontroli i cenzurze
podlegały również rozmowy
telefoniczne (w słuchawkach
telefonicznych
informował
o tym
powtarzający
się
automatyczny
komunikat:
rozmowa
kontrolowana,
rozmowa
kontrolowana...).
Wprowadzono
godzinę
milicyjną (początkowo od 19:00,
później od 22:00 do 6:00).
W ciągu pierwszego tygodnia
trwania
stanu
wojennego
w więzieniach i ośrodkach
internowania znalazło się ok.
5000 osób. Ogółem zostało
internowanych ok. 10 000 osób

Wojciech Jaruzelski w wystąpieniu telewizyjnym ogłasza wprowadzenie stanu wojennego.

do 49 ośrodków internowania
na terenie całego kraju.
Powszechną praktyką było
zwalnianie
działaczy
"Solidarności"
z
pracy
i zmuszanie ich do emigracji
z kraju. 31 sierpnia 1982,
podczas protestów w drugą
rocznicę
porozumień
sierpniowych,
w
34
województwach
zatrzymano
ponad 5000 osób. Najdłuższy
strajk stanu wojennego odbył
się 14 grudnia 1981 w Kopalni
Węgla Kamiennego "Piast",
gdzie do 28 grudnia 1000
górników na znak protestu
przebywało
pod
ziemią.
Działacze "Solidarności", którzy
zdołali uniknąć aresztowań
założyli Tymczasową Komisję
Koordynacyjną ze Zbigniewem
Bujakiem na czele i przeszli do
działania
konspiracyjnego.
Jednym z symboli podziemnej
walki były malowane na murach
haseł i znaków, potajemne
kolportowanie pisma i ulotek,
nadawanie (przede wszystkim
w Warszawie) krótkich audycji
podziemnego radia; jak podczas
okupacji niemieckiej działało
tajne nauczanie w postaci tzw.
„latających uniwersytetów”. 14
listopada 1982 roku Lech
Wałęsa został wypuszczony
z obozu internowania, a w noc
sylwestrową stan wojenny
został zawieszony, natomiast 22
lipca 1983 całkowicie zniesiony.

GŁOŚNO NA CICHEJ
Często szukamy miejsc,
w których możemy rozwijać
swoje
zainteresowania,
zdobywać nowe umiejętności
i poznawać ciekawych ludzi.
Odpowiednim miejscem do
tego jest Cicha!
Cicha 4 to adres, ale
i nazwa wykorzystanej na nowo
kamienicy, która od wielu lat
stała pusta i niszczała. Aż
pewnego dnia grupa ludzi
uzyskała
możliwość
zagospodarowania
tej
przestrzeni. Pracy było dużo –
wywiezienie gruzu, śmieci,
pozostałości po bezdomnych,
malowanie – i cały czas jest co
robić.
14 września odbyło się
oficjalne
otwarcie,
każda
działająca tam grupa chciała
pokazać jakie ma plany, aby
zachęcić odwiedzających do
współpracy
i
częstszego
przychodzenia. Słoneczny Pokój
organizował zajęcia z dziećmi,
FabLab przedstawiał swoje
możliwości
techniczne,
a Fantasy
Crew
wystawiło
LARP’a (Live Action Role
Playing),
podczas
którego
gracze przenieśli się do
autorskiego świata Aethe Vam,
aby wybrać nowego króla.
To tylko niektóre z inicjatyw
na Cichej. Jest tu też Queerowe
Ambulatorium,
Amnesty
International, Hacker Space czy
Brain Damage Gallery i wiele
innych.

Miejsce cały czas się rozwija!
Powstało
Cafe
Kropotkin,
w którym można zjeść smaczny,
ciepły posiłek, napić się herbaty
i podyskutować.
Posiłki
przygotowywane są wspólnie,
w śród śmiechu, muzyki oraz
rozmów. Tu w pierwszej
kolejności przychodzą nowe
osoby i, na początku nieśmiało,
przedstawiają się, a po pewnym
czasie ogłaszają, że mają pomysł
na zajęcia z jogi, tańca, gry na
gitarze, a nawet szydełkowania!

Cicha różni się od pozostałych
miejsc w Lublinie – wszystko
tworzymy tu samodzielnie,
za pomocą jak najniższych
kosztów. Jest to dobre miejsce
do
realizowania
swoich
pomysłów,
może
nawet
niektórych marzeń…
Zainteresowany/na? Chcesz się
dowiedzieć więcej? Zajrzyj na
naszą stronę: www.cicha4.org
I fanpage
na
Facebook’u:
www.facebook.com/cicha4 Do
zobaczenia!

LUBLIN, MIASTO SZTUKMISTRZÓW
W Lublinie istnieje wiele
fundacji. Jedną z nich jest
Fundacja Sztukmistrzów. Jest to
lubelska grupa miłośników sztuki
nowego cyrku. Łączy ona grupy
żonglerów,
szczudlarzy,
akrobatów,
monocyklistów,
fireshow,
którzy
chcą
udoskonalać swoje pasje. W tej
organizacji nie ma znaczenia
wiek. Każdy chętny może
uczestniczyć.
Panuje
tam
rodzinna
atmosfera.
Osoby
doświadczone
pomagają
początkującym. Jednak ich próby
są ciężkie. Wymagają dużej
sprawności fizycznej. Często
kończą się potem i zakwasami,
lecz to ich nie zatrzymuje.
Często
można
ich
zobaczyć w lecie podczas
treningów na powietrzu oraz na
Carnavalu
Sztuk-Mistrzów.
Natomiast
w zimie
Variete
w Radiu Lublin.
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