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Szanowni Państwo!

Święta Bożego Narodzenia to
czas, który przeżywamy w

gronie Najbliższych. To czas,
w którym pielęgnujemy więzi z

drugim człowiekiem i
czerpiemy radość z

obdarowywania innych przede
wszystkim swoją obecnością.
To właśnie wtedy przepełnia

nas nadzieja, że Wigilijna
Święta Noc przyniesie nam
spokój i spełnienie marzeń.

W imieniu całej szkolnej
społeczności pragniemy
złożyć Wam Wszystkim

najserdeczniejsze życzenia -
niech nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia będą

czasem pokoju i szczęścia,
radości przeżywanej w gronie
rodzinnym oraz wytchnienia

od codziennych obowiązków,
a nadchodzący Rok 2020

przyniesie same dobre dni,
wszelką pomyślność i pozwoli

na spełnienie najskrytszych
marzeń.

Uroczystość Honorowych Statuetek Batorego 

     15 listopada 2019 w naszej szkole odbyło się wyjątkowe
wydarzenie. Jak co roku miała miejsce oficjalna inauguracja
Honorowych Statuetek Batorego. Podczas uroczystości
specjalne wyróżnienie można było otrzymać w trzech
kategoriach: Przyjaciel Szkoły, Nauczyciel, Absolwent.
Tegoroczna gala była już dwudziestym drugim wydarzeniem
tego typu. Przez  wszystkie lata Kapituła przyznała aż 119
statuetek. Nagrodę można dostać za specjalne zasługi i
działanie na rzecz szkoły. Przyznawanie wyróżnień jest
wyjątkowym procesem, który rozpoczyna się od nominacji
osoby zasłużonej w danej kategorii przez społeczność
Batorego. Następnie Kapituła honoruje statuetkami
zasłużonych . 
Jedną z wyjątkowych osób, które zostały nagrodzone na
tegorocznej imprezie, był pan Tomasz Burek, absolwent
naszej szkoły, redakcyjny kolega i dziennikarz, który został
wyróżniony w kategorii Absolwent Szkoły. Nagrodę otrzymała
również pani Beata Jendrzejska w kategorii Nauczyciel oraz
pani Jolanta Motyka w kategorii Przyjaciel  Szkoły a także pan
Andrzej Truszczyński w kategorii Absolwent. 
Jak wyglądało tegoroczne wydarzenie? 
Otóż gala rozpoczęła się od oficjalnego przemówienia i
ciepłego powitania naszych gości przez Panią Dyrektor mgr
Katarzynę Sikorę. Wręczenie wyróżnień uświetniał spektakl
klasy 1B, który nawiązywał do polskich przedwojennych
piosenek filmowych.   Po oficjalnej części programu wszyscy
Goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przy którym
mogli spotkać się niejednokrotnie po wielu latach. Na chwilę
budynek naszej szkoły stał się miejscem łączącym przeszłość
i teraźniejszość.
                                               Zuzanna Hanzel i Piotr Wilk

3 LO Batory Chorzów
ozdoby świąteczne

Facebook szkoły
versum.pl
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„Od ucznia po wygranego absolwenta” 

Tomasz Burek -  redaktor naczelny Telpolu, absolwent naszej szkoły, laureat tegorocznej Honorowej 
Statuetki Batorego, w kategorii „Absolwent”.
Gala Honorowej Statuetki Batorego jest  uhonorowaniem osób, które w czynny sposób uczestniczyły w życiu
szkolnym naszego liceum. W tym roku jednym z nagrodzonych został pan Tomasz Burek. 

TB – Tomasz Burek 
KA - redaktorki 

KA: Mamy informację, że dostał Pan statuetkę Batorego w kategorii Absolwent Szkoły. W jakich latach
uczęszczał Pan do Batorego i jak Pan wspomina te szkolne czasy? 

TB: Bardzo miło wspominam czas spędzony w Batorym.Chociaż nieco lat już upłynęło, zawsze matematyka
była moją bolączką.Ten rok jest wyjątkowy, bo jubileuszowy, mija 20 lat od rozpoczęcia nauki w tej szkole.
Maturę zdałem w 2003. Od kilku dni jestem pod wrażeniem odczytu noblowskiego Olgi Tokarczuk. Pytała
Pani jak wspominam szkolne czasy. Nawiązując do słów noblistki: to miejsce było naszym realnym
kosmosem i muszę przyznać, że działy się tutaj rzeczy nie z tej ziemi. Z pewnością z sentymentem
wspominam moich profesorów, ale nie tylko w roli nauczycieli, ale przede wszystkim pedagogów. Oni
prowadzili nas przez często niełatwe szkolne życie. Jest sporo anegdot, które warto wspomnieć, ale te
najciekawsze towarzyszyły z reguły zajęciom i wydarzeniom ponadprogramowym, na przykład legendarnym
objazdom naukowym. 

KA: Jak czuje się Pan z tym, że otrzymał takie wyróżnienie? Był to szok dla pana? 

TB: Na początku września skontaktowała się ze mną Pani Dyrektor szkoły i przekazała mi tą radosną
wiadomość. Oczywiście było to wielkie zaskoczenie. Poczułem się wyróżniony i w wyjątkowy sposób
doceniony. Blisko dwa miesiące zastanawiałem się nad tym, co znajdzie się w przemówieniu
przygotowywanym na tę okazję i muszę przyznać, że słowem klucz stał się dom, bo ta szkoła była dla
każdego z nas drugim domem i tak to miejsce wspominają wszyscy absolwenci, których wspominam na co
dzień, aż do dnia gali Honorowej Statuetki Batorego. Imienia i nazwiska laureatów utrzymane były w ścisłej
tajemnicy, dlatego gdy dowiedziałem się w jak zacnym gronie udało mi się znaleźć - radość była tym
większa. 

KA: Zawdzięcza Pan komuś ten zaszczyt otrzymania nagrody? Czy to tylko i wyłącznie pana zasługa? 

TB: W całej mojej pracy zawodowej nigdy nie spotkałem się z tym, aby za jakimkolwiek osiągnięciem
sportowym, naukowym lub artystycznym nie stali jego architekci. Architektami sukcesu nie są wyłącznie
zdobywcy nagród. Niewątpliwie kreatorkami tego sukcesów i ludźmi, którzy mieli wpływ na mój rozwój
zainteresowań są profesorowie Batorego a w szczególności profesor Teresa Hantke i Halina Pakulska-
Kurek. Żaden z uczniów współczesnej klasy dziennikarskiej nie był pewny w sposób zdecydowany wyborów
mających wpływ na ich przyszłość. Jednym z takich wyborów, zresztą moim zdaniem najtrudniejszym w
życiu młodego człowieka, jest wybór kierunków studiów w klasie maturalnej. Gdy ważyły się nasze przyszłe
losy, wielokrotnie rozmawialiśmy o tym czy jesteśmy zdecydowani na filologię polską, historię czy studia
artystyczne - to było ważne i potrzebne. 
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KA: Czy od początku dziennikarstwo było Pana zainteresowaniem? Jak znalazł się Pan w Telpolu? 

TB: W świecie mediów dzieje się bardzo wiele i bardzo szybko. Jeszcze raz zacytuję zdanie ze wspomnianej
mowy w Sztokholmie : „Żyjemy w rzeczywistości wielogłosowych narracji pierwszoosobowych i zewsząd
dochodzi do nas wielogłosowy szum”. To nasz czas. Wokół dzieje się tyle, że jakikolwiek wybór, którego z
początku jesteśmy pewni, z czasem przestaje być pewny. Chociaż jestem absolwentem klasy
dziennikarskiej, na początku była historia sztuki. Jako laureat olimpiady artystycznej w trzeciej klasie
otrzymałem indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego - historia sztuki. Kierunek pasjonujący, rozwijający,
aczkolwiek z biegiem  lat przewidywalny. Z młodzieńczą beztroską na drugim roku tworzyłem papiery na
drugi kierunek studiów, czyli dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W jakiś sposób odezwały się marzenia
z czasów szkolnych, gdzie każdy z nas chciał zostać dziennikarzem - w takim prawdziwym życiu - nie na
niby. Ku mojemu zdumieniu na studiach, na jedno miejsce przypadało 27 kandydatów. Towarzyszyły mi
zmagania z sesją na historii sztuki. Egzamin na dziennikarza napisałem w oparciu o wiedzę szkolną, co
potwierdza nasze hasło, że „batorowcy to zawodowcy”. Co ciekawe Telpol Info na pewno nie jest ostatnim
przystankiem w zawodowej ścieżce. Po drodze znalazły się agencje reklamowe, telewizja publiczna,
komercyjne stacji telewizyjnej i Uniwersytet Jagielloński, który chętnie odwiedzam podczas zajęć dla
studentów i to jest świetne, że praca dziennikarza nie stanowi zamkniętej kompozycji. Zdarza się, że nadmiar
atrakcji przyprawia mnie o ból głowy, bo trzeba wszędzie być, wszystko wiedzieć a w dodatku podzielić się
wiedzą z czytelnikami/widzami. Często zastanawiam się nad tym, aby nieco wyhamować, ale na to przyjdzie
jeszcze czas. 

KA: Jak się panu pracuje z młodzieżą? Odnajduje się Pan wśród nich? Lubi Pan widzieć zaangażowanie
młodzieży w temacie, w którym Pan się specjalizuje? 

TB: Nie lubię tradycyjnych podziałów na pracę z dziećmi, młodzieżą czy osobami starszymi. Okazuje się, że
narzędzia i metody jakie stosujemy są tak samo skuteczne w przypadku przekazywania wiedzy każdej z
grup wiekowych czy społecznych, w pracy z człowiekiem. Nawiązując do pytania: na każdym wykładowcy
czy nauczycielu ciąży wielka odpowiedzialność. Kiedy przypominam sobie model pracy moich profesorów z
Batorego wiem, że działali odpowiednio i z zaangażowaniem. I nie było możliwości, żeby młodzież nie
odpowiadała swoim zaangażowaniem. Mówiąc w skrócie i kolokwialnie - młodzież nie jest do bani/leniwa
trzeba tylko znaleźć klucz wspólny język i odpowiedzieć na ich potrzeby.

Dziękujemy za rozmowę
                                                                                                               Anna Holecko, Klaudia Pankowska

Tomasz Burek
Tomasz
Burek
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Batorowcy znowu w akcji

 Święta Bożego Narodzenia, to magiczny czas
spędzany w gronie najbliższych. Batorowcy są jak
jedna wielka rodzina. Również spędzamy wspólnie
czas i obdarowujemy się prezentami. Święta  stały
się pretekstem do wspólnej refleksji oraz
wspólnego działania. Nasi uczniowie wyszli z
inicjatywą, by wspomóc Kasię, naszą uczennicę,
która walczy z chrzęstniakomięsakiem. Kasia to
dziewczyna, która przeszła wiele w swoim życiu i
mimo choroby pozytywnie patrzy w przyszłość.
Pomysł zrodził się z wieloletniej tradycji wręczania
prezentów podczas wigilii klasowych.  Tegoroczne
wigilie będą inne, niż zazwyczaj. Postanowiliśmy
przekazać pieniądze dla, Kasi zamiast kupowania
sobie wzajemnie prezentów. Jest to wspaniały
gest, który pokazuje, że kolejny raz Batorowcy
potrafią zjednoczyć siły.

Jeżeli chcesz wspomóc Kasię i inne dzieci  z
chorobą nowotworową wejdź na stronę
Fundacji ISKIERKA

                            

                          Karolina Mugaj i Dorota Weresa

Rozmrozić serca dla bezdomnych

    Według badań przeprowadzonych przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
w lutym 2019r.  w Polsce było 30 330 osób
bezdomnych. Czas jesienno-zimowy jest dla nich
szczególnie trudny ze względu na niskie
temperatury. To właśnie teraz wiele osób umiera   
 w skutek wychłodzenia organizmu.
Jak pomóc osobom bezdomnym?
Najprostszą formą pomocy jest rozmowa. Warto
podejść i zapytać daną osobę czego potrzebuje.
Wiele ludzi unika bezdomnych ze względu na ich
wygląd czy zapach, ale pamiętajmy, że najczęściej
są to osoby wykluczone społecznie i samotne.
Inną, trudniejszą formą pomocy, jest zachęcenie
osób pozbawionych schronienia do pójścia do
noclegowni, ogrzewalni czy też schroniska. W
placówkach dla bezdomnych istnieje możliwość
wymiany ubrań, a także zjedzenia posiłku czy
wypicia ciepłej herbaty.
Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka!
Jeżeli spotkasz osobę potrzebującą pomocy,
powiadom odpowiednie służby.

Numery alarmowe:

112 - służby ratunkowe

986 - straż miejska
 
997 - policja

998 - straż pożarna
 
999 - pogotowie

                            Kinga Grajdek i Paulina Sewera

Polskie Radio

Fundacja Iskierka

Polskie Radio

Fundacja Iskierka
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ENTRÉE – wejście, czyli zapraszamy ze swoim
spektaklem

  W dniach od 15.11.2019 – 17.11.2019 miałem
możliwość jako wolontariusz pomóc w realizacji 10
edycji Obserwatorium Artystycznego ENTRÉE       
  w Teatrze Rozrywki. Projekt ENTRÉE został
przygotowany z myślą o artystach niezależnych,
działających w obszarze teatru, tańca, happeningu,
instalacji, performance itp., którzy mają odwagę
poddawać się krytyce i ocenie, podejmować
otwartą dyskusję, chcą pytać i być pytani. Teatr
Rozrywki pragnie wspierać ich dążenia,
udostępniając profesjonalny sprzęt i obsługę
techniczną. 
Do moich zadań należało wykonywanie poleceń zl
reżysera czy aktorów, pomoc w znalezieniu
miejsca na sali czy kierowanie ludzi na warsztaty
wokalne lub taneczno – ruchowe. Każdy z
wolontariuszy miał pod swoją opieką jedną z grup
teatralnych czy tanecznych. Pod moją opieką
znalazł się Krakowski Teatr Tańca ze spektaklem
pt.:„GLAMOUR”. Reżyser oraz aktorzy byli bardzo
mili, ciepli i bardzo cieszyli się, że mieli kolejną
osobę do pomocy. Co do samego spektaklu, który
wywarł na mnie ogromne wrażenie,  nie chciałbym
za dużo zdradzać, bo trzeba się na „GLAMOUR”
wybrać, żeby poczuć całą jego magię. W trakcie 
ENTRÉE można było zobaczyć spektakle:
„Laboratorium postpamięci” Patrycji Wysokińskiej,
„KORPO_racje” Spiżarni Form Artystycznie
Nieoczywistych, „Jezus Maria, Uchodźca!” Living
Space Theatre „5 kobiet boga” Teatru im. Stefana
Batorego. Każdy spektakl czymś zachwycał widza,
ale według jury i publiczności serca skradł spektakl
„5 kobiet boga” Teatru im. Stefana Batorego. Grupa
Teatru im. Stefana Batorego jest złożona z
absolwentek naszego III LO im. Stefana Batorego,
co napaja naszą szkolę WIELKĄ dumą, że mamy
tak zdolne absolwentki! Nagrodą jest praca z
profesjonalną obsługą, na profesjonalnej scenie.
Teatr Rozrywki wykona dekoracje, kostiumy,
obsługę premiery i jednego spektaklu
popremierowego. Przez pół roku będziemy mogli
oglądać poczynania naszych starszych koleżanek
na Małej Scenie w Teatrze Rozrywki.
Bardzo się cieszę, że miałem możliwość bycia
częścią  ENTRÉE i mam nadzieję, że nieraz taka
okazja się jeszcze przytrafi.....
                                               
                                                 Maciej Wawrzynek 

Świąteczna wędrówka po Wrocławiu

  Dnia 02.12.2019r. klasa IID, czyli my, wyruszyła   
   z dworca PKP w Katowicach w swoją podróż do
Wrocławia. Po przyjeździe, od razu
zakwaterowaliśmy się i poszliśmy na Jarmark
Świąteczny w samym centrum Wrocławia. Budek  
 z jedzeniem a także różnymi wytworami było
mnóstwo. Późnym popołudniem pojechaliśmy do
Centrum nauki i wiedzy o wodzie, zwanym
''Hydropolis'', wystawy były bardzo ciekawe             
 i interesujące.
 Jednak i tak najbardziej interesującą rzeczą całej
wycieczki był Jarmark Świąteczny wieczorową
porą, mnóstwo kolorowych lampek choinkowych a
także świątecznych ozdób na każdym straganie.
Niestety następnego dnia o godzinie 14:00
musieliśmy zakończyć naszą podróż i wrócić do
rzeczywistości... W 100% zapamiętamy tę
wycieczkę na długo.

                                  Igor Rak i Dominik Chrobot

                                                                            

Wrocław Bożena Józefiak
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Wigilia dla samotnych

  Zbliżają się święta. Dla większości z nas to niesamowicie szczęśliwy okres w roku. Mamy okazje spotkać
się z bliskimi przy wigilijnym stole i po prostu spędzić ze sobą czas, niczym się nie martwiąc. No właśnie dla
większości.. . Co w takim razie z tą mniejszością? Ta mniejszość niestety nie ma takich, nazwijmy to
„przyjemności”. Święta kojarzą im się głównie ze smutkiem spowodowanym samotnością. Ich najbliżsi nie
chcą, a może nie są w stanie spędzić z nimi wspólnie wigilii? Nie dowiemy się tego, dopóki nie
porozmawiamy z daną osobą. Na ten moment możemy jedynie zgadywać oraz spekulować nad powodem.
Na ratunek zatem wychodzi fundacja „WOLNE MIEJSCE”, która organizuje od 5 lat w Katowicach WIGILIE
DLA SAMOTNYCH. Na spotkaniu może się pojawić każdy, nie ma tutaj znaczenia wiek. W ubiegłym roku
wydarzenie odbywało się w Narodowym Centrum Kongresowym i zgromadziło ok. 3000 osób. To już całkiem
spora liczba. Samotnicy, którzy zdecydują się zjawić na tegorocznej wigilii mogą liczyć na wspólne
kolędowanie, ciepły posiłek, malutki upominek i wiele więcej. Organizatorzy zachęcają do brania udziału jako
wolontariusz i dzieleniem się dobrem na koniec roku! :) 

                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
                                                                                                                                            Kaja Szczepanek

 Udana impreza sylwestrowa

 Od zawsze wiadomo, że wejście w nowy rok jest
ważną sprawą. Nie każdemu udaje się dobrze
przygotować i spędzić sylwestra. Jeżeli nie masz
pojęcia, jak spędzić wymarzonego sylwestra
proponuję ci przeczytać kilka poniższych rad
mogących ci pomóc. Pamiętajcie żeby ostrożnie
obchodzić się z fajerwerkami i petardami.

1.Towarzystwo 
Każdy wie, że w dobrym towarzystwie imprezuje
się najlepiej, więc pamiętajcie żeby wziąć ze sobą
przyjaciół.
2.Muzyka
Na każdej dobrej imprezie musi być niezła muzyka,
więc trzeba się zaopatrzyć w głośnik i Dj-a chyba,
że mamy niski budżet, to wtedy można poszukać
jakąś playlistę i głośnik.
3.Fajerwerki 
Sylwester nie może się odbyć bez fajerwerków.
Tylko trzeba zachować ostrożność są bardzo
niebezpieczne, więc po zapaleniu fajerwerki szybko
uciekać.
4.Miejsce
Radzę wypożyczyć jakąś sale albo u kogoś w
domu chyba, że lubicie stać na zimnie.
5.Alkohol (DLA PEŁNOLETNICH)

                         Jakub Noparlik i Jakub Trafała 

wigilia dla samotnych MCK Katowice
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makówki

stół wigilijny

choinka

Jakiś we Wilijo takiś cołki rok.

    Z pewnością każdy z nas z niecierpliwością czeka na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, dlatego
chciałybyśmy w szczególny sposób przybliżyć wam trochę to, jak wyglądają one u nas, na Śląsku.
Zdecydowanie najważniejszą częścią całych świąt jest Wigilia, a właściwie Wilijo.
Jedno stare przysłowie mówi, że „Jakiś we Wilijo takiś cołki rok”. W związku z tym każdy w tym dniu stara się
postępować jak najlepiej. Ten ważny dzień poprzedza czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego
Narodzenia- Adwent. Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. 
Odnosząc się do tradycji bożonarodzeniowych mówi się, że co kraj to obyczaj. Jednak w całej Polsce nie
obowiązują te same świąteczne tradycje. U nos na Śląsku prezenty przynosi dzieciątko, czyli mały Jezus.
Właśnie dlatego w Śląskich domach przygotowuje się betlyjkę prawdopodobnie dlatego, żeby mógł tam
odpocząć.
Nie można oczywiście zapomnieć o otwarciu okna- przecież nasz gość musi jakoś wejść z prezentami do
pokoju. 
Przed Wigilią nie jemy za dużo, dopiero wieczorem rozpoczyna się uczta, a do stołu możemy zasiąść, gdy
najmłodsi wypatrzą pierwszą gwiazdę.
Śląski stół Wigilijny nieco różni się od tych pokazywanych w telewizji. U nas w domu na stole znajduje się
sianko, sól, kawałek chleba, portfel i owoc. Wszystkie te rzeczy mają oczywiście symboliczne znaczenie. 
Jemy m.in. karpia, zupę grzybową lub rybną z grzankami, kapustę z grzybami, moczkę i makówki. Na stole
może nie naliczymy się dwunastu dań, ale każdy jest najedzony do syta. Nieco później każdy częstuje się
rybą w zalewie octowej. Po zjedzonej kolacji każdy z domowników zdmuchuje świecę obserwując dym
unoszący się albo prosto w górę co oznacza, że znajduje się na dobrej drodze do nieba, albo krętymi
ruchami na boki, co zwiastuje, że musi poprawić swoje zachowanie w przyszłym roku. Na samym końcu
kolędując z zimnymi ogniami w ręku przemieszczamy się w stronę choinki, aby  rozpakowywać prezenty.
Święta na Śląsku są z pewnością wyjątkowe na swój własny, niepowtarzalny sposób. Możemy być dumni z
tego, że posiadamy swoje własne tradycję, zwyczaje czy kolędy i pastorałki.  Mamy też bardzo bogatą
tradycję kulinarną, dlatego chciałybyśmy przedstawić wam przepis na wspomniane już wcześniej makówki,
które są jedną z tradycyjnych potraw wigilijnych na Śląsku.
Składniki:
ok. 1 litr mleka
250g suchego, zmielonego maku
100g orzechów laskowych
100g orzechów włoskich
120g rodzynek
ok. 80g cukru
2 łyżki masła
2 łyżki miodu
parę kropli olejku migdałowego
bułki pszenne, chałka, sucharki 
Mamy nadzieję, że wasze święta będą przepełnione ciepłą, pełną miłości, rodzinną atmosferą i tego też
chciałybyśmy wam życzyć.

                                                                                                                   Martyna Duda i Marcelina Ulczok
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 Lata 80' w pigułce

   Lata 80' w Polsce? Tragikomiczny okres, w którym codziennością były kolejki, nagie haki w sklepach
mięsnych. Podczas stanu wojennego częściej było widać czołgi, aniżeli samochody. Trwała ogólna walka
społeczeństwa z władzą. Lata, które skończyły się upadkiem komunizmu i początkiem kapitalizmu...
Pierwsze protesty rozpoczęły się już latem 1980 roku, na początku w Lublinie a potem na Wybrzeżu i były
spowodowane przede wszystkim podwyżkami cen mięsa i wędlin. Później pojawiły się postulaty polityczne.
Efektem protestów było powstanie NSZZ Solidarność, pierwszej w krajach komunistycznych niezależnej od
rządzących legalnej organizacji związkowej. Na czele ruchu stanął Lech Wałęsa. Protesty w Polsce
spowodowały niepokój władz radzieckich, które zdecydowały o zwiększeniu wysiłków w utrzymaniu jedności
w bloku wschodnim. Konsekwencją tego było wprowadzenie stanu wojennego przez gen. Wojciecha
Jaruzelskiego dnia 13 grudnia 1981 roku. Zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Podczas stanu wprowadzono
godzinę milicyjną, internowano ponad 100 tyś działaczy solidarności a 40 straciło życie, w tym 9 górników z
kopalni Wujek, podczas pacyfikacji strajku. Po tych dwóch latach ciągłej, nasilonej opresji, Solidarność
odrodziła się, ale ciągle była prześladowana przez władze. Szczególnym wyrazem było morderstwo ks.
Jerzego Popiełuszki w 1984 roku. Z powodu ciągłego spadku jakości życia w 1988 roku wybuchły kolejne
fale demonstracji. W 1989 roku strona rządząca, opozycja i przedstawiciele kościoła prowadzili rozmowy
przy okrągłym stole, które doprowadziły do zmian ustrojowych w PRL oraz do pierwszych częściowo wolnych
wyborów od czasów II wojny światowej, które skończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji.

                                                                                                                                     
                                                                                                                                     Arkadiusz Szymański 
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