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...wyg³oszone na koniec roku szkolnego 2007/08 - jest publikowane na naszym portalu z kilkumiesiêcznym
opó¼nieniem. Ale czas jest wzglêdny i nawet siê nie spostrze¿emy, jak wyg³oszone zostanie przemówienie koñcz±ce
rok 2008/09. Niewiele wody w Wi¶le up³ynie, a bêdziemy p³aciæ w euro - i graæ w pi³kê w Euro 2012 - i zdawaæ egzaminy
na uczelniach - itd. itp. Na razie jednak przeczytajmy wa¿ne w swej wymowie przemówienie...

Szanowni Pañstwo! Drodzy uczniowie!

Nadszed³ wreszcie dzieñ, który przez wielu z tu obecnych skwapliwie zaznaczany by³ w kalendarzach. Od dzisiaj czas
zdaje siê p³yn±æ inaczej. Jego up³ywu nie wyznaczaj± ju¿: d¼wiêk dzwonków, terminy kolejnych klasówek i
sprawdzianów. W pewnym sensie do¶wiadczamy prawdziwej wolno¶ci, st±d te¿ wi±¿emy z nadchodz±cymi dwoma
miesi±cami wielkie oczekiwania. Dla jednych bêd± to wakacje realizacji marzeñ, dla innych - okres nadrabiania
zaleg³o¶ci. Wszystkim ¿yczê, by ten czas by³ jednak efektywnie wykorzystany.

Dla nas, zgromadzonych tutaj, 20 czerwca to przede wszystkim dzieñ, w którym z rado¶ci± spogl±damy w przysz³o¶æ.
Jednak warto bardzo mocno podkre¶liæ, ¿e powy¿sza data jest wyj±tkowa z jeszcze jednego powodu. Spo³eczno¶æ VI
LO -szko³y, w której mie¶ci³ siê sztab III powstania ¶l±skiego - musi czuæ siê zobowi±zana, by ¶wiêtuj±c 20 czerwca spojrzeæ tak¿e w przesz³o¶æ. Wydarzenia, które mia³y miejsce dok³adnie 86 lat temu, nale¿a³y bowiem do
prze³omowych w dziejach naszej ma³ej ojczyzny. Co wa¿ne, wydarzenia owe rozgrywa³y siê w³a¶nie tu - na terenie
Szopienic, Ro¼dzienia, a pó¼niej Katowic. Przypomina o nich pomnik, wzniesiony jeszcze w dwudziestoleciu
miêdzywojennym. Ju¿ za chwilê zgromadzimy siê przy nim, by wraz z w³adzami miasta oddaæ ho³d ludziom, którzy
tworzyli dzieje tej ziemi. Kochani uczniowie! Nie mylicie siê! Pora na krótk± powtórkê z historii... Chcia³bym, by¶my byli
¶wiadomymi uczestnikami uroczysto¶ci. Pozwólcie, ¿e wykorzystam materia³y ¼ród³owe. .. z 1923 roku.

20 czerwca 1922 roku wojsko polskie wkroczy³o na Górny ¦l±sk pod wodz± genera³a broni Stanis³awa Szeptyckiego.
Obsadzi³o ono pierwsz± strefê obszaru przyznanego Polsce, tj. miasto Katowice. Uroczysto¶æ powitania odby³a siê
wed³ug z góry za³o¿onego programu, ju¿ w nocy i wczesnym rankiem pod±¿a³y liczne delegacje ze sztandarami i
muzyk±, rano za¶ niezliczone t³umy przetoczy³y siê przez Szopienice, id±c do granicy dotychczasowej pod
Sosnowcem, gdzie na szopienickim mo¶cie wojska polskie przekroczy³y granicê i gdzie te¿ zosta³y powitane. Przy
budkach granicznych od strony polskiej i ¶l±skiej ustawiono bramê powitaln±, do której s³upów przywi±zany by³
³añcuch ¿elazny, pomalowany na czarno-bia³o (kolor pruski). Po przemówieniach powstaniec-inwalida przeci±³
³añcuch. Powstaniec zawo³a³: "Pêkajcie, okowy niewoli, Górny ¦l±sk jest wolny!". £añcuch przerwany opad³ na
ziemiê, genera³ Szeptycki wraz z wojskiem ruszy³ na ziemiê ¶l±sk± i przez Ro¼dzieñ, Szopienice, Bur owiec i
Zawodzie uda³ siê do Katowic. Przekroczenie granicy nast±pi³o o godzinie 9. Wszêdzie entuzjastycznie witano
wojska polskie. Ludno¶æ górno¶l±ska ustawi³a siê w szpaler a¿ do granicy Katowic.

Tyle o wydarzeniach z 20 czerwca 1922 roku, czyli o przy³±czeniu czê¶ci Górnego ¦l±ska do Polski mówi materia³
¼ród³owy. Analizuj±c ów tekst, nale¿y zwróciæ uwagê na entuzjazm ¦l±zaków, którzy po latach niewoli poczuli wreszcie
smak wolno¶ci. Przy³±czenie do Macierzy potraktowali jako szansê poprawy swojego po³o¿enia - i tê szansê
pragnêli skwapliwie wykorzystaæ. ¦l±sk w dwudziestoleciu miêdzywojennym nale¿a³ do jednych z najbogatszych
regionów Polski. Przypominanie wydarzeñ z historii nie ma sensu, je¶li nie zadamy pytania o to, czego mo¿emy siê
nauczyæ, przywo³uj±c przesz³o¶æ. S±dzê, ¿e nasi przodkowie daj± nam przyk³ad m±drej aktywno¶ci - potrafili
¶wiêtowaæ tak, by pó¼niej - z jeszcze wiêkszym zapa³em i poczuciem odpowiedzialno¶ci pracowaæ. Ta umiejêtno¶æ jest
zreszt± cech± charakterystyczn± ¶l±skiej kultury. Nabycia tej umiejêtno¶ci ¿yczê równie¿ Wam, drodzy uczniowie - u
progu wakacji. Cieszcie siê swoj± wolno¶ci± od szkolnych obowi±zków, ¶wiêtujcie i odpoczywajcie - ale tak, by wróciæ do
VI LO - z nowym entuzjazmem, zapa³em i rado¶ci±. A wtedy - czas odmierzany d¼wiêkiem dzwonków, terminami
kolejnych klasówek oraz sprawdzianów - bêdzie te¿ czasem waszego osobistego rozwoju, a to z pewno¶ci±
zaprocentuje w przysz³o¶ci.
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