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CERKIEW W ZAGŁĘBIU

HISTORIA CERKWI W PIGUŁCE
Był rok 1888, dokładnie 15 sierpnia, czyli święto Matki
Boskiej Zielnej i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi
Panny. W tym dniu położono kamień węgielny pod
budowę cerkwi pw. śww. Wiary, Nadziei, Luby i matki
ich Zofii, czyli tej, która stoi do dziś. 
Już rok później, ale w listopadzie, odbyło się
uroczyste poświęcenie wybudowanej cerkwi. 

Jej fundatorami byli niemieccy fabrykanci. Oraz finansiści i przemysłowcy
żydowscy. W roku 1890 przy cerkwi ustanowiono parafię, która podlegała
diecezji chełmsko-warszawskiej. Pierwszym jej proboszczem był Joan
Wasiliewicz Lewickij.

Filip
WIELKA PARAFIA
Parafie katolickie nie są tak duże jak sosnowiecka prawosławna. To
jedyna cerkiew w na Śląsku i w Zagłębiu. Należą do niej wierni z
aglomeracji śląskiej, rybnickiej, Śląska Cieszyńskiego i Podbeskidzia. Od
kilku lat dołączają również między innymi prawosławni z Ukrainy i
Białorusi. Najpierw byli to głównie emigranci, którzy pracują w Polsce. Od
początku wojny na Ukrainie uchodźców jest coraz więcej. A cerkiew nie
jest duża, gdyż, jak mówi ks. Mikołaj Dziewiatowski, proboszcz
sosnowieckiej parafii: Cerkiew nie jest z gumy, może się w niej pomieścić
200 osób.

Kacper

CERKIEW W ZAGŁĘBIU
Zaczęło się od zaborów, w czasie których Sosnowiec należał do Rosji. W
niej przecież głównie są wyznawcy prawosławia. 
Nic więc dziwnego, że w Zagłębiu zbudowano aż trzy cerkwie. Dlaczego
wszystkie w Sosnowcu? Nie wiadomo. 
Najstarsza – w Granicy (dzisiejsze Maczki) pw. św. Aleksandra
Newskiego była już w 1876 roku. Rozebrana została w 50 – latach XX
wieku. 
Druga pw. śww. Wiary, Nadziei, Luby i matki ich Zofii to ta, która jest do
dziś przy ul. Kilińskiego. 
Trzecia – św. Mikołaja, została zbudowana w 1901 roku. Zburzono ją w
1938 z powodów politycznych. 

Martyna

Prawosławie jest jedną z trzech głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i
protestantyzmu. 

Kapłanów prawosławnych nie obowiązuje celibat, czyli mogą mieć żonę i dzieci.

na zdjęciu: 
Cerkiew pw. śww. Wiary,

Nadziei, Luby i matki ich Zofii
Jest i odbywają się w niej msze.

zdjęcie po lewej stronie: 
Cerkiew pw. św. Aleksandra

Newskiego
Była w Maczkach

Tej też już nie ma
foto. Cerkiew św. Mikołaja
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PRAWOSŁAWNA WIELKANOC

WIELKANOC W SOSNOWIECKIEJ CERKWI 
Kościół prawosławny obchodził święta Wielkanocne
tydzień po katolickim. 
W sosnowieckiej cerkwi, o której piszemy na str. , w
tym roku było bardzo dużo wiernych obrządku
wschodniego. Jak przeczytaliśmy w internecie, swoje
pokarmy święciło kilka tysięcy uchodźców z Ukrainy i
nie tylko. Nie zmieściliby się w cerkwi, więc stoły były
ustawione na dworze. 

Martyna

KOSZYCZKI PRAWOSŁAWNE
Niewiele się różnią, gdyż wszyscy chrześcijanie
święcą chleb, jajka – dawniej tylko czerwone, teraz
kolorowe, szyneczkę, kiełbaska, masło, chrzan, sól.
Ale w koszyczku prawosławnym nie ma baranka.
Niektórzy wierni wkładają też butelkę wina oraz wodę
mineralną, by cały rok niczego nie zabrakło.
Obowiązkowo musi też zostać poświęcona paska,
czyli drożdżowe ciasto. Ukraińska paska ozdobiona
jest wzorami ciasta, siatek, wieńców. 

Do koszyczka wkłada się też
świeczkę, taką jaką stawiają
prawosławni w cerkwiach przed
ikonami.

Szymon 

WIGILIA PASCHALNA
Rozpoczęła się w sosnowieckiej
cerkwi o godz. 23.30. 
O północy zamilkły śpiewy, zgasły
światła. Gdy zaczęły bić dzwony,
wierni trzy razy przeszli wokół
cerkwi z zapalonymi świeczkami.
W nocy taki pochód wygląda
naprawdę wspaniale.

Następnie też trzy razy, przed
wejściem do świątyni, batiuszko
(ksiądz) głośno powiedział:
Христос воскрес!  (Chrystus
zmartwychwstał). A wszyscy wierni
odpowiadali: Воістину воскрес!
(Zaiste zmartwychwstał). Wówczas
drzwi do cerkwi zostały otwarte.
Wewnątrz nie było już
płaszczenicy (całunu z
wizerunkiem ukrzyżowanego
Chrystusa) i rozpoczęła się msza
ze śpiewami, chwaląca
zmartwychwstanie Jezusa. 

Zuzia Z.

Komunia Święta jest przyjmowana w prawosławiu pod dwiema postaciami: chleba  i wina,
czyli Ciała i Krwi.
Mogą ją przyjmować nawet malutkie dzieci, jeśli tylko są ochrzczone i bierzmowane. 
Te sakramenty przyjmuje się jednocześnie.
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KOSTKA RUBIKA - KONKURS

MAGICZNA KOSTKA W NASZEJ SZKOLE
Pierwszy raz w naszej szkole został zorganizowany konkurs na układanie kostki Rubika.
Konkurs odbywał się w trzech kategoriach. Brało w nim udział 12 zawodników. Najmłodszy był Zbigniew z klasy
I, który świetnie się bawił wśród koleżanek i kolegów z klas VII i VIII.

Skąd pomysł? Bo nasz redakcyjny kolega – Jakub Szypuła nie rozstawał się z nią nawet na lekcjach. Pisał o
niej w 155 numerze WagnerPress II.

LAUREACI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII
KATEGORIA 3x3x3

I miejsce – Miłosz Andrzejewski (czas: 41 sekund)
                  II miejsce – Zuzanna Krzan (czas: 47 sekund)
                  III miejsce – Zuzanna Zębala (czas: 53 sekundy)

Jakub Szypuła w tej kategorii ułożył kostkę w 18 sekund.

KATEGORIA PIRAMIDKA
Jakub Sz. Uzyskał wynik: 6,61 sekundy.

I miejsce – Zuzanna Krzan (czas: 9 sekund)
          II miejsce – Miłosz Andrzejewski (czas: 11 sekund)

  III miejsce – Kacper Kwolek (czas: 18 sekund)
3 kategoria: str 5. 

Zainspirował więc panią Agnieszkę Kopę, nauczyciela
matmy, która zaprosiła do konkursu chętnych
uczniów. A było ich na przerwach coraz więcej.
Niektórzy nawet na lekcjach układali kostkę. Szczerze
– nie minęło. Wciąż widać zafascynowanych graczy,
którzy chcą poprawić swój wynik. 
- Najszybciej i najsprawniej kostki układa Jakub
Szypuła – opowiada pani Agnieszka. - Jest
bezkonkurencyjny w swojej kategorii. 

Jakub współorganizował zawody, więc jego wyniki
były poza konkursem. Dał szansę na pierwsze
miejsca innym zawodnikom.

A tu liczyły się sekundy. 
Maria

Pasjonatów KOSTKI RUBIKA jest wielu. Nic więc dziwnego, że wciąż organizowane są
imprezy i konkursy. 
Nasza szkoła dołączyła do tej szalonej grupy. Miejmy nadzieję, że ten konkurs wpisze się
na stałe do kalendarza szkolnych turniejów. 
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KOSTKA RUBIKA - KONKURS

Na fotce obok są nasi redaktorzy: Kacper, Maria i
Zuzia, bo przecież jesteśmy tak kreatywni, że niewiele
konkursów odbywa się bez naszego udziału.

Świetnie spędzony czas, można było zobaczyć różne
naprawdę ciekawe kostki, takie jak Square-1 albo
Gear, które wyglądają bardzo nietypowo. Była okazja,
by porozmawiać i wymienić się doświadczeniami. Miła
odskocznia od zwykłych konkursów szkolnych.
Gratulacje dla zwycięzcy!

Maria Dębowska

Zaskoczyło mnie to, jak wiele osób z naszej szkoły
interesuje się kostkami Rubika. Konkurs był bardzo
dopracowany, przez co wyglądał na profesjonalny.
Było to ciekawe doświadczenie. Wiele osób (w tym ja)
pierwszy raz miało styczność z profesjonalnym
timerem, czy presją nałożoną przez innych podczas
rozwiązywania łamigłówki.

Kacper Kuna

Według mnie turniej kostki Rubika był wspaniały.
Można tam było układać kostki na czas, ale można
też tam było zobaczyć mnóstwo kształtów kostek.
Były piramidy, cylindry, 4 na 4 oraz wiele innych.
Bardzo polecam przyjść i się przekonać, jak dobrze
można się bawić, układając kostkę Rubika.

Oskar Olbryś

Układałeś kiedyś Kostkę Rubika?  Co prawda wymagała mnóstwo cierpliwości, jednak jej
ułożenie to ogromna satysfakcja i doskonała  zabawa dla umysłu.

Dołącz do pasjonatów w naszej szkole.

KATEGORIA 2x2x2
Jakub zakończył układanie w 4,57 sekundy.

   I miejsce – Zuzanna Krzan (czas: 11 sekund)
II miejsce – Oskar Olbryś (czas: 16 sekund)

  III miejsce – Szymon Koch (czas: 21 sekund)
   III miejsce – Bartek Czernik (czas: 21 sekund)

UCZESTNICY KONKURSU 
O SUPER ZABAWIE
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DZIEŃ JĘZYKA

Wzięło w nim udział 40 uczestników.
W turnieju recytatorskim, w kategorii klas VII – VIII, naszą szkołę
reprezentowały dwie uczennice z klasy VIII c.
II miejsce zajęła Marta Czech, która powtórzyła swój sukces z ubiegłego
roku szkolnego. Tym razem jury wysoko oceniło recytację uczennicy
wiersza T. Różewicza „List do ludożerców” oraz fragmentu prozy J. K.
Rowling „Harry Potter”.
Gratulujemy!

Maciek

To nie były lekcje, ale zabawy językowe pod hasłem:
„Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli
głowa”. Najfajniejsze były zadania z dzidą. 
- Zabawy językowe, ortograficzne, w których
wykorzystaliśmy karty organizatorów, stały się
fantastyczną rozrywką – usłyszeliśmy od pani
Agnieszki Merty, która zorganizowała językowy quiz w
klasie 7 f.

MARTA WYRECYTOWAŁA PODIUM W MIEŚCIE
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie 1 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie
miejskiego konkursu Mały OKR. Konkurs obejmował trzy płaszczyzny: recytatorską, poezję śpiewaną i formę
pośrednią pod hasłem „Wywiedzione ze słowa”.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione
przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 r. 
Oczywiście nie można o nim zapomnieć ani go pominąć, bo wielu Polaków ma problem z
mówieniem po polsku - poprawnym.

SPÓŹNIONE ALE JAKŻE WAŻNE
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypadł w tym roku w czasie
naszych ferii zimowych, dlatego obchodziliśmy go nieco później, ale
jakże prawdziwie.

- Bo zabawa też uczy!
Przeprowadziliśmy także konkurs
na najpopularniejsze słowo
młodzieżowe. Oj działo się –
dodała pani Agnieszka, ucząca nie
języka polskiego, lecz historii.

Marek
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