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Zaprasza właśnie Ciebie
·
·
·
·

Z nami poznasz swoją najbliższą okolicę;
Będziesz spotykał się z interesującymi ludźmi;
Rozpoznasz swoje zainteresowania;
Polubisz odkrywać tajemnice.

My już odnieśliśmy sukces

K

im był ten cichy i pogodny człowiek? Na pozór jeden z wielu naszych znajomych lub sąsiadów.
Na pozór.
Jego dziadkowie Karola i Teofil Pardygołowie przenieśli
się do polskiej części Górnego Śląska i wzięli
w dzierżawę majątek przy dzisiejszej ul. Katowickiej
(dawniej: Za Torem 1). Ich córka, Aniela, została jego
właścicielką , po wykupieniu części ziem od Skarbu Państwa. Jej siostra, Gertruda, poślubiła oficera Wojska
Polskiego – Władysława Jankowskiego, mężczyznę,
któremu Los wyznaczył miejsce spoczynku w Katyniu…
Z ich związku narodził się Tadeusz, chłopiec, który
część dzieciństwa spędził właśnie w jastrzębskim majątku, bawiąc się niejednokrotnie w cieniu lipy.
Pan Tadeusz zmarł w ub. roku. Nie zdołał nam wszystkiego o sobie opowiedzieć, bo rozmowy nasze dotyczyły tego, co tak bardzo kochał – dziadków i cioci Anieli,
którzy spoczywają na cmentarzu w Jastrzębiu Górnym.

· Znamy historię zapomnianego dworku
w Jastrzębiu Górnym i jego właścicieli;
· Jako jedyni w Polsce adoptowaliśmy stare drzewo lipę;
· Rozmawialiśmy z naszymi babciami, dziadkami
i sąsiadami, przeglądaliśmy zdjęcia i mapy;
· Prezentowaliśmy efekty naszej pracy społeczności uczniowskiej i rodzicom;
· Audycję z naszym udziałem emitowało
Radio 90.
To my
· Anna Adamczyk, Dominika Pisarek, Malwina
Ciaś;
· Damian Lipski, Marcin Fajkis, Patryk Gajda,
Szymon Barchański, Szymon Jędrzejkiewicz,
Kacper Kawala, Tomasz Ordak;
· Opiekun naszego klubu Pani Ilona Burdzik.
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„Jak ważne są korzenie” – czyli uczniowie na tropie przeszłości skrytej w cieniu lipy zwanej Lilianną
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Co nas złączyło? Historia naszych rodzin. Ponieważ dzięki rozmowom z najbliższymi odkryliśmy, że nasza miejscowość wyglądała (wcale nie
tak dawno) zupełnie inaczej.
Zwiedzacie naszą szkołę, a czy wiecie, że stoi na
terenie dawnej, wielkiej posiadłości?
Spójrzcie przez okna – widzicie w dole boiska?
Tu były stawy, dostarczające ryb i lodu. Po prawej stronie, na wzgórzu (zwanym przez nas
Wzgórzem Zamkowym lub Pardygołówką) stał
majątek ziemski: dworek, stajnie, kuźnia, inspektorówka, kurnik, czworaki, sad, lipa... Interesujące, prawda?
Czy wiecie, że na terenach ciągnących się od naszej szkoły ku lasom przy Arki Bożka były łąki, na
których zimową porą urządzano przed II wojną
światową polowania na zające?
Wspólnym działaniem, krok po kroku, niteczka
po niteczce zbieraliśmy interesujące nas informacje i 27 kwietnia 2007 r. wzięliśmy w opiekę
przeszło stuletnią lipę. A co najważniejsze spotkaliśmy Kogoś, kto 70 lat temu przy niej się bawił...

