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POLSKA TO JEST WIELKA RZECZ...

Kochana Polsko!

Z okazji Święta Niepodległości życzę Ci, aby uśmiech nigdy Cię
nie opuszczał, abyś miała samych przyjaciół i kochających ludzi
wokół siebie. Aby wszystkie stworzenia Cię kochały, szanowały, a
najważniejsze, żebyś cały czas była dumna i odważna. Aby nikt
Cię nie mógł zranić ani poniżyć. Abyśmy zawsze mogli do Ciebie
wracać, wspominać przeszłość i się nie poddawać. A kiedy mamy
gorszy dzień, to Ty będziesz naszą motywacją do działania. Tak
samo, jak byłaś motywacją dla polskich żołnierzy, którzy się nie
poddawali po porażkach, walczyli dla nas i dla Ciebie.
Najważniejsze jest to, abyśmy zawsze byli przyjaźni i gościnni dla
siebie nawzajem, bo kiedy się kłócimy, zyskują nasi wrogowie.
Kiedy współpracujemy, nie ma na nas mocnych. Niech rok 2018
będzie okazją do wspólnego, radosnego świętowania w naszej
ojczyźnie, bo oprócz wspólnej historii, łączy nas język, kultura i
oczywiście tradycje. Przede wszystkim powinniśmy także
podziękować naszym nieżyjącym rodakom za to, że walczyli dla
nas, abyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością. Od zawsze byłaś
w naszych sercach, choć nie było Cię przez pewien czas na
mapie Europy. Mamy nadzieję, że następne stulecie przyniesie
pokój, dobro, uśmiech i szacunek...

                                                                         Weronika
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Aktywy udział Zagłębiaków w działaniach zmie-
rzających do odzyskania przez Polskę niepodległości
jest faktem. Polacy mieszkający na naszych ziemiach,
mimo przeszkód i zakazów, kultywowali swoje
tradycje i zwyczaje, przechowywali bezcenne pamiątki
po Rzeczypospolitej. Stawiali opór, powstawali
przeciwko zaborcom, bo duch wolności drzemał w ich
sercach. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. było
owocem ich działań i podejmowanych wysiłków. Wielu
z nich w czasie walki złożyło najwyższą ofiarę - swoje
życie. Jednak ich walka o niepodległą Polskę okazała
się ponadczasową ideą łączącą polski naród.
Odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli i
represji ze strony zaborców okazało się dla Polaków
celem nadrzędnym. Od tamtej chwili upłynęło
dokładnie 100 lat. Wielkie zasługi w dążeniach
niepodległościowych mieli mieszkańcy Sosnowca i
Zagłębia Dąbrowskiego. Ich zaangażowanie. Bliskość
granic poszczególnych zaborów oraz potencjał
gospodarczy sprawiały, że rejon ten miał kluczowe
znaczenie dla pisarzy, poetów, ale również dla
działaczy niepodległościo-wych,.

Jednocześnie sosnowiczanie bardzo angażowali się w
pomoc powstańcom, którzy w tym okresie walczyli o
przyłączenie Śląska „do macierzy”. Doniosłe
znaczenie dla odbudowania Polski miał Sosnowiec
wraz z ziemiami zagłębiowskimi, Świadczy o tym
aktywność Józefa Piłsudskiego na tych terenach,
liczne wspomnienia oraz uwagi i komentarze, które
późniejszy marszałek niepodległego kraju odnotowy-
wał w swoich pismach. Patrząc na rolę Sosnowca w
walce o suwerenność, warto pamiętać też o dużo
wcześniejszych wydarzeniach. Podczas powstania
styczniowego w 1863 roku, w efekcie zwycięskiej
bitwy o sosnowiecki dworzec udało się utworzyć
„powstańczą republikę”, w której jawnie działały polskie
władze, budując własne struktury. Podobnie było w
1905 roku, gdy podczas rewolucyjnych wydarzeń na
10 dni władzę przejęły robotnicze Komitety
Obywatelskie. Okres ten określa się mianem Republiki
Zagłębiowsk iej. Z kolei już po odzyskaniu
niepodległości przez Polskę „obszar sosnowiecki”
służył wsparciem w odbudowie kraju. 

Redakcja

Sosnowieckie Centrum Sztuki

Muzeum Zagłębia w Będzinie

Pałac Schoena w Sosnowcu

ZAGŁĘBIOWSKIE DROGI 
DO NIEPODLEGŁOŚCI

fot. J. Budasz
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SETNE URODZINY RZECZYPOSPOLITEJ

Rocznicę odzyskania niepodległości w latach 1919-
1936 świętowano w Warszawie jako uroczystości o
charakterze wojskowym. W 1919 roku trwały jeszcze
wojny o granice Rzeczypospolitej, dlatego nie było
sprzyjającej sytuacji, by czcić niepodległość. Pierwszy
raz w pełni upamiętniono ten wielki dzień 14 listopada
1920. Wtedy uhonorowano  Józefa Piłsudskiego jako
zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko-
bolszewickiej, wręczając mu buławę marszałkowską.
Józef Klemens Piłsudski był polskim działaczem
niepodległościowym, dowódcą wojskowym, politykiem,
Naczelnikiem Państwa Polskiego w latach 1918–1922 i
naczelnym wodzem Armii Polskiej, dwukrotnym
premierem Polski (1926–1928 i 1930), twórcą tzw.
rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej
wprowadzonych w 1926 roku po zamachu stanu. To
jego właśnie określa mianem ojca niepodległoś-
ciowego naszego państwa. Obok niego należy
wymienić Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego
Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Gabriela
Narutowicza, Romana Dmowskiego. Ci wielcy ludzie
współtworzyli rodzące się po 123 latach nowe państwo
polskie.

Od 1935 roku obchodzone jest znane nam wszystkim
Święto Odzyskania Niepodległości. 11 listopada to
bardzo ważny dla każdego z nas dzień, w którym
wszyscy możemy wykazać się patriotyzmem,
chociażby poprzez zaśpiewanie hymnu "Mazurka
Dąbrowskiego", czy też dzielenie się radością
wynikającą z niezależności naszego narodu i kraju. 
I tak też było w tym roku. W piątek 9 listopada
uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w podniosłej
uroczystości, poświęconej setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.  Pani dyrektor wręczyła
dyplomy i nagrody uczennicom, które wykonały
najpiękniejsze plakaty w konkursie "Setne urodziny
Rzeczypospolitej". Technika i format były dowolne, a
jedynie obligatoryjna tematyka. Jury oceniało
koncepcję, kompozycję i estetykę wykonania pracy. W
trakcie akademii przypomniano również, że wybór daty
11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w
Polsce z zakończeniem I wojny światowej, kiedy to
dzięki zawarciu rozejmu w Compiegne 11. XI. 1918
roku przypieczętowano ostateczną klęskę Niemiec. 

Ania Łyczba

Polska niepodległa!

Dobra gra aktorska

Nagrody za plakat

fot. S. Delkowska

fot. S. Delkowska

fot. S. Delkowska
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Wydarzenia szkolne

W tym miesiącu uczniowie klas 1a, 1c i 3a wybrali się
na wycieczkę do Muzeum Ślaskiego w Katowicach
znajdującego się na terenie dawnej kopalni węgla
k a m i e n n e g o . Zwiedzili wystawy malarstwa
realistycznego i młodopolskiego, ekspozycję wystawy
poświęconej historii Śląska, pokazującej życie
Ślązaków pod zaborami, po I wojnie światowej, w
trakcie II wojny oraz później aż do czasów
współczesnych. Uczniowie weszli do muzeum z
dobrymi humorami i tak też je opuścili. 

Ela

6 listopada odbył się finał XIX już edycji konkursu o
tytuł Mistrza Inteligo. Wzięły w nim udział cztery
drużyny, w tym jedną reprezentowały uczennice
Gimnazjum nr 16. Rywalizacja obejmowała 10
konkurencji sprawdzających wiedzę matematyczną,
polonistyczną, umiejętność logicznego myślenia,
zdolność kreatywnego formułowania wypowiedzi a
także konieczność wykazania się talentem aktorskim.
Publiczność dopingowała swych zawodników, a do łez
została doprowadzona w trakcie wystawienia sceny
balkonowej w konwencji thrillera czy teatru
nowoczesnego. Drużyna klasy 3c zwyciężyła. Drugie
miejsce zajęły gimnazjalistki, a trzecią lokatę uzyskał
zespół z klasy 1a. Wszyscy, zarówno uczestnicy, jak i
jury oraz publiczność bawili się wspaniale. 

redakcja

XIX i XXI wiek

Wszyscy lubią klocki...

III c - nowi Mistrzowie!

Wicemistrzynie z Gimnazjum 16

ŚLADAMI HISTORII ŚLĄSKA I
ZAGŁĘBIA PO MUZEUM

XIX EDYCJA KONKURSU 
O TYTUŁ MISTRZA INTELIGO

fot. U. Gbyl

fot. U. Gbyl

fot. P. Bugajska

fot. M. Giemza
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Wydarzenia szkolne

EUROPEJSKI DZIEŃ
JĘZYKÓW OBCYCH

Z WIZYTĄ W TELEWIZJI
SILESIA

22 października świętowaliśmy w naszej szkole
bardzo hucznie Europejski Dzień Języków Obcych.
Odbywały się różnego rodzaje konkursy. Jednym z
nich było przygotowanie przez uczniów
multimedialnych prezentacji pod tytułem " Mój idol".
Były to świetne i czasochłonne prace, bo w końcu
wszyscy chcemy, aby to, co robimy, wypadło jak
najlepiej. Innym zadaniem było wykonanie koszulek z
logo dnia języków. Myślę, że to była bardzo kreatywna
zabawa. Odbył się także konkurs wiedzy o krajach
europejskich. Można było także zakupić różnego
rodzaju europejskie potrawy, np. ciasta, bigos,
napoje...Oczywiście pieniądze zebrane podczas
sprzedaży pójdą na schronisko dla zwierząt.
Podziękować możemy za zorganizowanie tego
świetnego dnia nauczycielom i samorządowi

                                                          Weronika

25 października uczniowie klasy 3c, czyli przyszli
technicy organizacji reklamy, udali się do Katowic do
siedziby Telewizji Silesia. Celem wyjazdu było
poznanie specyfiki pracy w studiu telewizyjnym oraz
procesu realizacji programów telewizyjnych.
Zwiedzający stację uczniowie poznali jej historię.
Dowiedzieli się, że jest  ona ogólnopolską telewizją
komercyjną o profilu rozrywko-informacyjnym, a działa
na naszym rynku już od 2008 roku. Uczniowie
zwiedzili „małe” studio wraz z reżyserką, gdzie
realizowane są powszechnie znane programy „Cafe
Silesia” czy „Kierunek zdrowie” oraz „duże” studio
wyposażone między innymi w Greenbox’a, prompter,
stół prezenterski, profesjonalne oświetlenie i kamery.
Wycieczka była wielkim przeżyciem i ważnym
doświadczeniem każdego z uczestników.

Zostać prezenterką...

Wystawa plakatów

Malujemy koszulki

Może reżyserka?

fot. K. Olszak

fot. M. Giemza

fot. M. Giemza

fot. K. Olszak
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- Jeśli uciekniemy teraz, to rano powinnyśmy dostać
się do miasta i stamtąd pojedziemy do mojej cioci. W
trzy dni będziemy na miejscu. Mam pieniądze ,odkąd
tu trafiłam. Trzymałam je na ten moment. Angelina
wstała z łóżka, odchyliła materac i z dziury wydartej w
poszyciu wyjęła kopertę. 
- W środku jest trzysta dolarów. 
- Skąd to masz? Czemu wcześniej nie mówiłaś? 
- Kiedyś ci wytłumaczę. 
- Nie Angela, chcę znać odpowiedź teraz. Przecież to
wszystko nie ma sensu.
- Po prostu chodź ze mną, a kiedyś ci wszystko
wyjaśnię, obiecuję - spojrzała mi w oczy i czekała na
moją odpowiedź, ale ja się nie odezwałam. Po chwili
ciszy dodała:
- Ufasz mi? Czy kiedykolwiek cię zawiodłam? 
- Ufam ci, ale to wszystko jest dziwne. 
- Wiem, że możesz być teraz skołowana, a nawet w
szoku, ale teraz ci nie mogę powiedzieć - spojrzała na
mnie przepraszająco.
- W porządku - odpowiedziałam trochę niepewnie.- A ta
twoja ciocia, myślisz, że nas ot tak przyjmie?
- Uwierz mi, ucieszy się gdy nas zobaczy.
- Przecież będą nas szukać, zawiadomią policję a
twoja ciocia będzie miała przez to tylko problemy.
- A gdy rok temu tamten chłopczyk zaginął, to zrobili
cokolwiek? Nie. Nas też nie zaczną szukać.
- Zgoda, niech będzie - powiedziałam w końcu.
- Świetnie. To lepiej się połóż, bo za kilka godzin
idziemy.

Następnego dnia, już późnym wieczorem po kolacji,
siedziałyśmy jak zawsze w naszym pokoju. Plusem
było to, że nie plątało się tutaj zbyt wiele dzieciaków.
Miałyśmy więc możliwość pobyć same. Jedyną
różnicą było to, że nie rozmawiałyśmy jak zawsze.
Angela siedziała cicho na łóżku wpatrzona w ścianę
tak, jakby brudna, odpadająca farba była najciekawszą
rzeczą na świecie. Pokój nie był duży. Znajdowały się
w nim trzy łóżka stojące pod ścianą, drewniana szafa i
stolik z dwoma krzesłami pod oknem.
Po pewnym czasie ta cisza stała się dosyć krępująca.
Dokładnie w  momencie, kiedy chciałam coś
powiedzieć, Angela odezwała się niepewnie.
- Myślałaś kiedyś, żeby uciec z tego sierocińca? -
Kończąc pytanie, spojrzała na mnie. Zaskoczyła mnie
nim bardzo. 
- Nie. Czemu pytasz? 
- Bo ja tak. Już od dłuższego czasu - zrobiła przerwę
jakby nie wiedziała, czy na pewno chce dokończyć
wypowiedź. - Chciałabyś uciec ze mną? Tej nocy?
- Angelina, ale dokąd? Nie mamy gdzie iść, nie mamy
pieniędzy, nie mamy nic. 
- Nie do końca - spuściła wzrok na swoje dłonie. 
- Nie rozumiem. 
- Nigdy ci o tym nie mówiłam, bo czekałam na
odpowiedni moment i myślę, że właśnie taki nastał.
- Angela, do rzeczy. 

Dziewczyny snują plany...

Aż 300 dolarów!

PRZEZNACZENIE 
ODCINEK 2  - PLANY

fot. net

fot. net
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