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Cała uroczystość rozpoczęła się od wystrzału z
armaty, wojskowa orkiestra zaczęła grać hymn, a
żołnierze zawiesili polską flagę. Następnie została
odczytana przysięga Tadeusza Kościuszki i list
od prezydenta Andrzeja Dudy.
Przez cały dzień uczniowie szkół, których
patronem jest Kościuszko, mieli wstęp wolny do
Muzeum w Sukiennicach. Tam właśnie udała się
nasza grupa. Do zwiedzania zostały otwarte trzy
wielkie sale, w których mogliśmy podziwiać
wspaniałe obrazy i rzeźby.

INAUGURACJA ROKU
TADEUSZA KOŚCIUSZKI        

W KRAKOWIE

24 marca grupa uczniów naszego gimnazjum
wraz z nauczycielami pojechała do Krakowa na
uroczystą inaugurację Roku Kościuszkowskiego,
która odbyła się na Rynku Głównym.
Przedstawiciele władz państwowych i
samorządowych, członkowie Komitetu Kopca
Kościuszki, dzieci i młodzież uczący się w
szkołach, których patronem jest Tadeusz
Kościuszko, Bracia Kurkowi, mieszkańcy
Krakowa i turyści zebrali się pod Wieżą
Ratuszową, aby uczcić 223 rocznicę Insurekcji
Kościuszkowskiej i rozpoczęcie obchodów Roku
Kościuszkowskiego. Następnie pojechaliśmy na Kopiec Kościuszki, z

którego mogliśmy zobaczyć panoramę Krakowa.
Zrobiliśmy na nim pamiątkowe zdjęcie grupowe,
po czym zeszliśmy na dół do Muzeum Figur
Woskowych.
Cała wycieczka przebiegła w bardzo miłej
atmosferze, a uczestnicy wiele z niej wynieśli.
Uczniowie z trzecich klas nie muszą się martwić,
jeśli na egzaminie pojawi się pytanie o Tadeusza
Kościuszkę. 

Joanna Czerwińska

Rynek Główny

Kopiec Tadeusza Kościuszki

Muzeum w Sukiennicach
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Karol Sowa jest uczniem klasy 3D Gimnazjum nr 1 w Zawierciu.
Interesuje się militariami, kinematografią i historią. Dużo czyta,
fascynuje się grami airsoftowymi.
- Karol, mieszkasz w Porębie. Jak to się stało, że uczęszczasz do
naszego gimnazjum?
- Pewnego dnia przyszedłem na Dni Otwarte G1. Spodobało mi się podejście
nauczycieli do uczniów i zostałem…
- Zostałeś laureatem konkursu historycznego Polskie Państwo
Podziemne 1939-1945. Co było głównym zadaniem do wykonania i czy
było ono trudne?
- Zadaniem konkursowym było przygotowanie prezentacji multimedialnej na
temat działalności osób cywilnych w organizacjach konspiracyjnych
podczas II wojny światowej. Najtrudniejszym elementem było nagranie
filmów, obrazujących epizody z życia osób związanych z konspiracją w
Zawierciu, działających w organizacji PŁOMIEŃ.
- W oparciu o jakie materiały wykonałeś swoją pracę i kto pomagał ci w
jej przygotowaniu?
- Pracowałem  w  oparciu o książkę  M. Czapli - Markiewiczowej: "Płomień"
w Zawierciu. W przygotowaniu prezentacji pomagała mi pani Marta
Przybyła i przyjaciele odgrywający scenki do prezentacji.

- Co czułeś, gdy dowiedziałeś się, że zająłeś pierwsze miejsce? Gdzie
odbyło się wręczenie nagród (jakich)?
- Bardzo ucieszyłem się ze zwycięstwa. Rozdanie nagród odbyło się w sali
marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
- Konkurs dotyczył historii. Czy masz jakieś plany związane z tym
przedmiotem?
- Konkretnie z historią nie, ale moje plany dotykają kinematografii, więc
bardzo możliwe, że to jeszcze nie koniec mojej przygody z tą dziedziną.
- Czy pasjonują cię jakieś inne dziedziny nauki lub sztuki i czy odnosisz
w nich sukcesy?
- Tak jak już wcześniej mówiłem, ostatnio bardzo zainteresowałem się
kinematografią. Jednym z efektów mojej pracy wraz z przyjaciółmi jest spot
reklamowy, który zobaczyło ponad 18 tys. osób. Poza tym wystartowałem w
konkursie recytatorskim w Żorach i dostałem się do finału. Systematycznie
biorę udział w przedstawieniach szkolnych i odgrywam role w sztukach i
przedstawieniach przygotowanych wspólnie z zawierciańskim
Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
- Dziękuję za rozmowę. Życzę ci powodzenia w kolejnych konkursach i
spełnienia marzeń związanych z twoimi zainteresowaniami Mam
nadzieję, że w szkole ponadgimnazjalnej będziesz mógł je rozwijać i
doskonalić.                                                                      Mikołaj Matuszczyk

KAROL SOWA
Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Polskie Państwo Podziemne 1939 - 1945

Karol Sowa w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach A.S.
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KWIECIEŃ MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ

Kwiecień zaoferował nam bardzo mieszaną
aurę, dlatego od czasu do czasu, z powodu
pogody, przesiadujemy w domu. Wówczas
możemy popaść w melancholię i zwyczajną
nudę. A tak być nie powinno, ponieważ
właśnie w tym miesiącu nadarzyła się świetna
okazja do rozważań nad historią naszego
kraju, a jest to Miesiąc Pamięci Narodowej.

W kwietniu obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar
Zbrodni Katyńskiej. Przed budynkiem naszej
szkoły, od strony ulicy 11 Listopada, znajdują
się dwa dęby katyńskie, które zostały
posadzone 20 maja 2009 r. w ramach projektu
“Katyń… ocalić od zapomnienia” , ma on za
zadanie upamiętnić zbrodnię katyńską oraz
ofiary poległe w ukraińskim Charkowie i
rosyjskiej wsi Miednoje w 1940 r.

Te okazałe drzewa posadzono w hołdzie
dwóm nauczycielom: porucznikowi Janowi
Gubale oraz porucznikowi Eustachemu
Serkesowi. Należy także dodać parę słów o
dębach znajdujących się niedaleko pomnika
Nieznanego Żołnierza w Zawierciu. Honorują
one poświęcenie majora Władysława Drabarka,
a także podpułkownika Rudolfa Geyera.

Weźmy się więc w garść i dołączmy do ludzi,
którzy cenią sobie naszą historię i nie dajmy
nikomu o niej zapomnieć, bo jak to mówił nasz
papież Jan Paweł II: 

"Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda
została wydarta pod pozorem niczym
nieograniczonej wolności, nie można zagubić
w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy,
która go przerasta, ale która równocześnie
czyni go człowiekiem i stanowi o jego
człowieczeństwie".

Agnieszka Klimek

Palimy znicze przy Dębach Katyńskich

Palimy znicze przy Dębach Katyńskich

Kamień Pamięci przy Dębie Katyńskim Kamień Pamięci przy Dębie Katyńskim

Obchody DPOZK w Zawierciu

Składamy kwiaty pod Dębami Katyńskimi
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