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Świerklany – wczoraj i dziś w walce o niepodległość

               11 listopad 1918 - 11 listopad 2018
                100 lat NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
    WIWAT NIEPODLEGŁOŚĆ! WIWAT WOLNOŚĆ!
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Józef Piłsudski wywodził się z rodu szlacheckiego osiadłego na
Wileńszczyźnie co najmniej od XVII w. W młodości został wmieszany 
w próbę zamachu na cara Aleksandra III i zesłany na Syberię (1887
r.). Po powrocie w 1892 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej i
wkrótce stał się jednym z jej przywódców. W 1914 r. na czele
Pierwszej Kompanii Kadrowej wkroczył do Królestwa Polskiego i wziął
udział w walce z Rosjanami. W tym samym roku utworzył Polską
Organizację Wojskową. Dowodził I Brygadą Legionów. 22 lipca 1917 r.
został aresztowany, a następnie osadzony w twierdzy w Magdeburgu.
Po klęsce Niemiec i Austro-Węgier 10 listopada 1918 r. został
zwolniony z internowania w Magdeburgu i wrócił do Warszawy. 14
listopada Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę
polityczną; objął funkcję Naczelnika. 16 listopada wysłał do światowych
przywódców telegram notyfikujący powstanie państwa polskiego. W
listopadzie 1918 r. jako Naczelnik Państwa rozpoczął proces odbudowy
państwowości polskiej oraz Wojska Polskiego. W 1920 r. dowodził
podczas wojny z bolszewicką Rosją. W tym samym roku został
mianowany marszałkiem Polski. W 1923 r., kilka miesięcy po
zabójstwie prezydenta Gabriela Narutowicza, Piłsudski zrezygnował ze
wszystkich sprawowanych funkcji i udał się  „na emigrację” do
Sulejówka. 

Ćwiczenia bojowe POW

.

.

DLACZEGO ŚWIĘTUJEMY? 
DLACZEGO TO TAKA WAŻNA ROCZNICA? 
------------------------------------------------------------------
Podczas I wojny światowej Legiony Polskie brały
udział w walkach z armią rosyjską. Najważniejsze
bitwy zostało stoczone m.in. pod Rokitną (13/06
1915 r.), Jastkowem (31/07 – 3/08 1915 r.)  i
Kostiuchnówką (4–6/06 1916 r.). Po wydaniu w roku
1916 aktu 5 listopada część legionistów polskich
odmówiła złożenia przysięgi na wierność cesarzowi
Niemiec, w związku z czym zostali internowani w
obozach a Józef Piłsudski w Magdeburgu. 

   Józef Piłsudski (1867-1935) 
        przywódca ruchu              
    niepodległościowego,
       polityk,  marszałek.
Rządził Polską  dziewięć lat
i doprowadził do tego, że stała
się państwem liczącym się w
Europie.
„Dał Polsce wolność, granice, 
   moc i szacunek”. 

W okresie od 20 września 1916 do lutego 1918 r.
Legiony Polskie nosiły oficjalną nazwę: Polski 
Korpus Posiłkowy. Po odzyskaniu niepodległości 
11 listopada 1918 r. oficerowie i żołnierze Legionów
zaczęli tworzyć Wojsko Polskie. Dziedzictwo
Legionów było w okresie II Rzeczypospolitej 
jednym z najważniejszych elementów
kształtujących tożsamość i patriotyczną postawę
Polaków. Upamiętniano miejsca legionowych bojów,
organizowano marsze szlakami bojowymi
poszczególnych formacji. W powszechnej opinii po
dziś dzień Legiony utożsamiane są z Marszałkiem
Józefem Piłsudskim. .

.
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     WARSZTATY Z HISTORIĄ W TLE
----------------------------------------------------------------
W ramach projektu Fundacji BGK „NA 100
NIEPODLEGŁA” uczniowie SP nr 1 im. Ludwika
Holesza w Świerklanach mają szansę poznawać
lokalny potencjał swojej „małej ojczyzny” w
zgoła odmienny sposób.
Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy nabywają
nowe umiejętności i kompetencje mające umożliwić
w niedalekiej przyszłości przeprowadzenie
profesjonalnych reasarchów lokalnych. Wartością
dodaną projektu jest fakt, że oprócz wiedzy z
zakresu rodzimej historii, uczestnicy budują swoje
poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty.
Warsztaty dziennikarskie prowadzone przez 
Joannę Juroszek - dziennikarkę tygodnika 
„Gość Niedzielny” - skupiały się na przekazaniu
młodzieży profesjonalnych wskazówek 
dotyczących sposobów przeprowadzania 
wywiadów. Uczestnicy dowiedzieli się jak
prawidłowo redagować teksty. Uwieńczeniem 
zajęć było przeprowadzenie między sobą  krótkich
wywiadów i zredagowanie na tej podstawie
artykułów- wykorzystując w tym celu uprzednio
zdobytą wiedzę.

Natomiast warsztaty „Kartki z przyszłości”
prowadzone przez Małgorzatę Krajczok -
miłośniczkę teatru i działaczkę społeczną -
bazowały na wskazaniu różnych sposobów
promowania lokalnej historii. Było więc miejsce na
książki, krótkie formy filmowe i teatr. Uczniowie 
mieli też szansę na spotkanie z przeszłością –
przekonali się jak wyglądały znaki tożsamości
(nieśmiertelniki), o jakich tęsknotach i lękach
opowiadały wojenne listy, czyje twarze kryły się 
w dagerotypach oraz na jakiej podstawie można
datować stare fotografie i dokumenty. Uczestnicy
warsztatów przekonali się, że to co lokalne wcale
nie musi być nudne i sztampowe.
Zajęcia miały przygotować młodzież do
indywidualnych poszukiwań związanych 
z lokalnymi, rodzinnymi historiami. Na tej 
podstawie zostanie przygotowany folder
wspomnieniowy, który stanie się pomostem
pomiędzy tym co stare i nowe. 
                             (za www.spholesz.pl)
Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im.
J. K. Steczkowskiego
w Konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”
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Mądralla: O którym warsztacie z uczestnikami
będzie Pani wspominać najmilej? 
Iwona Barchańska:  „Na 100 Niepodległa” wpisuje
się w obchody setnej rocznicy odzyskania wolności.
Każdy element projektu, czy to warsztaty, wyjazdy
do muzeum, czy rozmowy ze świadkami historii
wnoszą coś nowego i są dużym przeżyciem dla
mnie, jak i uczestników.  Ogromną radość sprawia
mi fakt, że dzieci i młodzież współpracują ze
starszym pokoleniem – rodzicami, dziadkami. To
jest bardzo ważne, gdyż w dzisiejszym zabieganym
świecie brakuje tego kontaktu i relacji
międzypokoleniowej. Z dzieciństwa pamiętam
opowieści dziadków. Człowiek czerpał wiedzę od
starszych, albo czytał książki. Dziś internet czy
portale społecznościowe sprawiają, że dzieci w inny
sposób spędzają swój czas, nie zawsze z
pożytkiem dla nich samych, a szkoda. Pewnie
niejeden dziadek chciałby podzielić się swoją
historią czy z dzieciństwa, czy z czasów swoich
przodków, tylko czy znajdzie się ktoś, kto go
wysłucha…
Mądralla: A jaki jest efekt końcowy projektu?.
Iwona Barchańska: Efekt końcowy dopiero przed
nami, między innymi chcemy tym projektem
zainicjować cykliczne spotkania w naszej szkole
„Godki starzyka, czyli jak to pierwej bywało”. Chodzi
właśnie o stworzenie wspólnej płaszczyzny dla
różnych pokoleń, które przecież powinny się
przenikać, bo w końcu HISTORIA MAGISTRA
VITAE EST, a każdy starszy człowiek, to kawał
historii, z której należy czerpać.
Mądralla: Proszę dokończyć zdanie.Ostatnio
przeczytałam książkę.....
Iwona Barchańska: Ostatnio przeczytałam piękną
książkę ks. Paśnika „Obietnica”. Są to wspomnienia
osoby, która przeżyła zesłanie na Syberię w czasie
II wojny światowej. Polecam.
Mądralla: Dziękujemy za spotkanie 
                                                                  (red.)

.

.

Czy znajdzie się ktoś, kto wysłucha swoich
dziadków? czyli spotkanie z  p. Iwoną
Barchańską- nauczycielem historii i
koordynatorem projektu "Ku wolności"
-------------------------------------------------------
Mądralla; Dlaczego została Pani nauczycielem
historii? 
Iwona Barchańska: Nauczycielem chciałam zostać
od dziecka, a że wybrałam historię to akurat zasługa
moich nauczycieli ze szkoły podstawowej i liceum,
którzy byli prawdziwymi pasjonatami i potrafili
zaciekawić swoim przedmiotem, a to bardzo ważne.
Poza tym uwielbiałam słuchać opowieści mojej
babci, która przeżyła czasy II wojny światowej, a
potrafiła opowiadać godzinami. To też pewnie
zaważyło na wyborze przedmiotu historii, w końcu
HISTORIA MAGISTRA VITAE ESTJ
Mądralla: Jak Pani dzisiaj ocenia pracę z
młodzieżą? 
Iwona Barchańska: Zależy o którą klasę pytacie...
Mówiąc szczerze, to lubię swoją pracę, Każda
lekcja to wyzwanie, młodzież trzeba zainteresować
danym tematem, zrobić wszystko, by lekcja nie była
nudna. Dzisiejsza młodzież jest zupełnie inna, niż ta,
z którą zaczynałam pracę lata temu i trzeba znaleźć
sposób, by do nich dotrzeć, czasami to wychodzi
lepiej, czasami gorzej.
Mądralla: Od września realizujemy w szkole projekt
Na 100 Niepodległa. Skąd przyszedł pomysł, na taki
projekt? 
Iwona Barchańska: Projekt Fundacji BGK „Na 100
Niepodległa” to inicjatywa pani dyrektor. To ona
przekazała mi informacje na temat projektu,
Konkurencja była ogromna, ale się udało.

.

.
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UCZNIOWIE "Do Hymnu"
10 października odbyło się przesłuchanie w
ramach Ogólnopolskiego Konkursu
organizowanego przez Narodowe Centrum
Kultury z okazji setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Zadaniem konkursowym było wykonanie przez co
najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu
Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni
hymnicznych.Gośćmi uroczystości byli:
Pani prof. Aleksandra Paszek-Trefon z Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w
Katowicach, pani Anna Ostrowska z Akademii 

Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w
Katowicach, pani Zofia Golińska - wizytator
Kuratorium Oświaty. 
Dwuosobowe jury dokonało rejestracji dźwięku
i obrazu oraz oceni występ uczniów.Podczas II
etapu Jury centralne oceni występy szkół, które
osiągnęły najwyższą punktację (po 5 szkół
z każdego województwa),wskaże laureatów I, II i III
miejsca oraz przyzna wyróżnienia dla szkół
w każdym województwie.
Uczniowie zostali przygotowani i wykonali pieśni
pod kierunkiem pani dyrygent Marii Skrobol
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie:)

.

.

Z Fundacją BGK w Muzeum Powstań Śląskich.
18.10.2018 r. grupa uczestników projektu "Ku
wolności!" wyjechała do Muzeum Powstań
Śląskich w Świętochłowicach. Udział w lekcji
muzealnej wzięli także zaprzyjaźnieni seniorzy,
którzy od początku towarzyszą przy realizacji
działań projektowych. 
Kilkunastominutowy film z udziałem Franciszka
Pieczki, Mariana Dziędziela i Krzysztofa Respondka
rozpoczął spotkanie. Po seansie uczestnicy
projektu mogli zająć miejsca we wnętrzu tramwaju z
1919 r. i wyruszyć w wirtualną podróż po uliczkach
śląskich miast. 

Następnie odwiedzający mogli samodzielnie
wykonać zdjęcie w dawnym zakładzie
fotograficznym.  Niesamowite wrażenie zrobiła na
zwiedzających możliwość sprawdzenia, czy ktoś z
rodziny brał udział w powstaniach. Towarzyszący
uczniom pan Alojzy Wowra odnalazł imiona i
nazwiska członków swojej rodziny, w tym nazwisko
swego ojca. Dla uczniów był to dowód na to, że losy
mieszkańców Świerklan wplecione są w historię
powstań śląskich. O wolność naszej śląskiej ziemi
walczyli ludzie z konkretnymi nazwiskami, mający
rodziny, mieszkający tuż obok.   (I. Barchańska)

.
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   Siódma rano. Budzik jak zwykle informuje, że
pora wstać. Nie chce mi się. Słyszę odgłosy
dobiegające z kuchni. To mama. Jak zwykle
przygotowuje kanapki. Na pewno pije kawę,
jedyny napój, który sprawia, że staje się
normalna. Nagle do mojego pokoju wpada
siostra. Jak zwykle próbuje mnie dobić hasłem
„Wstawaj, nie zdążymy!”. Nie chce mi się. Jak
zwykle.
  Każdy dzień jest podobny. Lubię rutynę, rutyna lubi
mnie. A co by było gdyby… Pamiętam opowieści
mojej prababci, która powtarzała jak mantrę, że
kiedyś było gorzej.  Gdy jeszcze żyła, często w
swoich opowiadaniach wracała do historii swego
ojca, powstańca. Zginął na początku sierpnia 1919r.
podczas pierwszych walk powstańców z
Grenzschutzem- niemieckimi oddziałami straży
granicznej.  Moja prababcia nigdy nie spotkała
swego ojca, ponieważ zginął, gdy jej mama była w
ósmym  miesiącu ciąży. Życie prababci zaczęło
rodzić się w brzuchu jej mamy, kiedy życie jej ojca
właśnie się kończyło.
  Mój prapradziadek, Ludwik Waliczek, pracował na
kopalni, jak prawie każdy na Śląsku w  tych
czasach. Miał też ogromne gospodarstwo, którym
 zajmowała się rodzina, żona i czworo dzieci.
Ludwik był Ślązakiem. Nie chciał, by Śląsk należał
do Niemiec. Miał dość prześladowań i represji
wobec objawów polskości. Miał dość niemieckiego
Śląska. Prababcia mówiła o nim, jako o kimś bardzo
wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka i tę
wrażliwość starał się wpajać innym. Walczył, by
zapewnić żonie i dzieciom spokojną przyszłość  w
wolnej Polsce. Choć wielu powstańców często było
porównywanych do ludzi zawziętych, jakby chcieli
nieść śmierć, on nigdy nie prowokował, czekał na
znak, na rozkaz. Niestety podczas zwiadu w lesie
wpadł w zasadzkę i został zabity.
  Gdyby mój pradziadek dożył czasu plebiscytu na
Śląsku, na pewno ucieszyłby się, że jego rodzina,
sąsiedzi, mieszkańcy  zagłosowali za
przyłączeniem Śląska do Polski. To jest prawdziwy
patriotyzm.
 

 Mój patriotyzm? Tradycyjna definicja patriotyzmu,
znana jeszcze z czasów, kiedy Polska nie
posiadała niezależnego państwa  mówi, że
patriotyzm  to postawa szacunku, umiłowania i
oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za
nią ofiar; pełna gotowość do jej obrony, w każdej
chwili. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów
ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także
gotowością do pracy dla jej dobra i w 
  Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie
narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm
oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty
kulturowej oraz solidarności z własnym narodem  i
społecznością. Dziś o patriotyzmie mówi się bardzo
dużo,  ale w inny sposób.  Zapytałem, co o
współczesnym patriotyzmie myślą moi najbliżsi.
  Dla mojej mamy, która uczy w szkole, patriotyzm
polega na byciu blisko z uczniami i angażowaniu ich
w projekty czyli  rozwijanie  ich wiedzy. Dla niej
ważne jest wywieszenie flagi na 3 maja czy 11
listopada, pomoc sąsiadce przynieść zakupy,
podnieść śmieci, który leżą na drodze, nie
zastawiać całego chodnika samochodem, nie
parkować na miejscu dla niepełnosprawnych.
  Zapytałem  ojca, co dla niego znaczy słowo
patriotyzm. Nie chciał rozmawiać. Jak zwykle.
Ciężka praca ogranicza czas, który moglibyśmy
spędzić razem. Dla niego patriotyzm to kibicowanie
Klubowi Górnik Zabrze. Zabiera mnie czasem na
mecz. Nie lubię sportu, ale lubię z nim być na
meczu. To ważny dzień dla nas. Wtedy ubieramy
koszulkę klubową, śpiewamy hymn  i cieszymy się
z każdego gola. Jego patriotyzm to głosowanie
podczas wyborów. Nigdy, odkąd skończył 18 lat i
stał się prawnym obywatelem Rzeczpospolitej,  nie
opuścił  głosowania w wyborach  samorządowych
czy prezydenckich. Mówi, że to obowiązek każdego
Polaka. Jego patriotyzm to podatki, które regularnie
płaci,  dbanie o ogród i sadzenie drzew. Drzewa to
życie, to oddech wolny od smogu. To jest jego
patriotyzm.
  Współczesny, polski patriotyzm  ma bardzo wiele
twarzy. Ten, o którym mówi się najwięcej, jest
bezpośrednio związany z wydarzeniami
historycznymi. I bardzo dobrze. Historia jest ważna
również dla mnie, bo według mnie patriotyzm to
szacunek do historii,  tradycji ojczystego kraju,
dbanie o śląskie korzenie, pamięć o moim
prapradziadku- powstańcu śląskim..
  Największą wartością w życiu jest drugi człowiek,
a to wiąże się z rodziną. Moja siostra, moja mama,
mój tata to moja rodzina, to moja ojczyzna.  Mam
dla kogo żyć.
                                                                  Jakub

„Jestem śląskie dziecko 
i Ślązakiem zginę.
Kocham śląską ziemię i
śląską krainę…”J.Ligoń
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Dziennikarze "Mądralli"

                      STOPKA REDAKCYJNA
                -----------------------------------------
    Dziennikarze: Maja Gromotka, Jakub Kruk,     
               Karolina Kuczera, Marlena Rduch, 
         Aleksandra Więcek, Martyna Fidosiej,   
                        Aleksandra Herok
                -------------------------------------------
         
          Opiekun: Bogumiła Szmidt-Kruk
                   Szkoła Podstawowa nr 1
         im. Ludwika Holesza w Świerklanach
                     email: madralla@op.pl

100 kartek na 100-lecie odzyskania
Niepodległości
--------------------------------------------------------------------
Projekt edukacyjny 100 kartek na 100-lecie
Niepodległości został stworzony przez nauczycieli z
całej Polski. W trakcie trwania projektu uczniowie z
każdej ze szkół wyślą 100 kartek do 100 różnych
placówek edukacyjnych rozmieszczonych na
terenie całej Polski. 
W Naszej szkole koordynatorami  projektu są pani
Marta Gąsior i pani Emilia Nadolnik .
- Zaprosiliśmy klasy od 1 do VIII do
uczestnictwa. Każda klasa zobowiązana jest do
 własnoręcznego wykonania bądź zakupu kartki
pocztowej. Kartka może zostać wykonana dowolną
techniką, warto aby zawierała elementy związane z
Polską lub okolicą, w której mieszkamy.) Dzięki
temu inne szkoły i  nasza mogą się poznać i poczuć
wspólnotę mimo, ze dzieli ich czasem setki
kilometrów - mówią koordynatorki projektu.
 Kartki, które Nasza Szkoła otrzyma w trakcie
trwania projektu będzie można oglądać w szkole
przed Świętem Niepodległości.  (red.)

100 kartek na 100-lecie

Opowiedz mi Babciu naszą historię....
Moja babcia urodziła się w 1944r., więc o wojnie
pamięta tylko tyle, co z opowiadań. Opowiedziała
mi, że jej ojciec, czyli mój pradziadek brał udział w
Kampanii Wrześniowej. Niestety później trafił do
niewoli niemieckiej, gdzie został ranny w nogę.
Rozkazano, aby go wywieźć na Syberię. Jednak
podczas podróży uciekł  z kolegami.  Babcia, gdy
była niemowlęciem w ostatniej chwili uniknęła
śmierci. 

Przed wybuchem bomby cała rodzina ukryła się w
piwnicy. Dowiedziałam się, że brat mojej babci,
pewnego dnia znalazł jakąś szarą kostkę. Okazało
się, że była to jakaś bomba. Babcia dowiedziała się,
że podczas wojny, siostra jej matki służyła jakiejś
niemieckiej rodzinie i wyjechała z nimi do Niemiec.
Jednak tak tęskniła za ojczyzną, że wróciła do
Polski. Natomiast od dziadka dowiedziałam się, że
brat jego matki- Wilhelm Chwalibot, walczył pod
Monte Cassino i został tam pochowany. A bracia
jego ojca- Jan i Wilhelm Jeszka byli powstańcami
śląskimi. Babcia powiedziała mi również, że
najmłodszy brat mojej prababci- Ludwik i brat
mojego pradziadka- Leon, razem zaciągnęli się do
wojska, z czego Ludwik nigdy z wojny nie powrócił,
a Leon trafił do Anglii, gdzie brał udział w bitwie o
Anglię. Dodatkowo dowiedziałam się, że brat
mojego pradziadka najprawdopodobniej pomagał
ofiarom Marszu Śmierci, potajemnie przynosząc im
jedzenie oraz picie.Babcia nie jest pewna, ale
bardzo możliwe, że brat mojej prababci- Franciszek
Dziwoki zginął w obozie koncentracyjnym. 
(Aleksandra Jeszka)
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