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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Trwamy w wielkopostnym nastroju, któremu towarzyszą rekolekcje, udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, śpiewamy Gorzkie Żale, ale cieszymy się z wiosennej aury,
która zdominowała świat…
Za oknami wiosna, a przed nami sprawdzian szóstoklasisty oraz egzaminy gimnazjalne w pełni nie pozwalają zrelaksować się. Możemy jednak się zachwycać pięknem przyrody,
budzącej się do życia, słuchać radosnego śpiewu ptaków i obserwować je jak zwinnie i sprytnie uwijają się podczas budowania gniazd, jak
pracowicie żyją każdego wiosennego dnia. A
może wziąć z nich przykład?!....
Pracowitość to domena zwierząt, ptaków,
a uczniowie wolą relaks; OBY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU I AKTYWNIE! 
Mamy nadzieję, że za sprawą wiosennej aury mniej czasu będziecie spędzać przed
komputerem i telewizorem lub z telefonem komórkowym w ręku. Lepiej pójść na spacer i
porozmawiać z koleżanką, kolegą face to face. Same korzyści! Aktywność jest ważna dla
zdrowia tak samo jak właściwe odżywianie. Pamiętajmy, że myślący ludzie odchodzą od
Fast food-ów, chipsów i kolorowych napoi, przepełnionych chemicznymi związkami oraz
niezdrowymi słodzikami. Są rakotwórcze! Uczmy się stawać świadomymi konsumentami,
którzy czytają etykiety i skład zawarty w produkcie, który zamierzamy kupić. Nasze zdrowie
jest więc w naszych rękach! To nie są slogany, to prawda!

Zespół redakcyjny
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W ostatnim czasie wiele w szkole się
działo!!! Mnóstwo konkursów przedmiotowych, w których udział brali uczniowie z
najstarszych klas szkoły podstawowej oraz
gimnazjum. Najwytrwalsi i najlepsi doszli
najwyżej! Wojciech Bieniek – uczeń klasy
szóstej został finalistą Kuratoryjnego Konkursu z historii, a Szymon Lepianka z drugiej klasy gimnazjum, z języka angielskiego.

W tym roku wiele konkursów gminnych było organizowanych z zakresu wiedzy o Sejmie i Senacie. Uczestnicy w osobach Anna Bojda i Jakub Bernat – kl. III a
oraz Paulina Piela i Gabriela Bojda – kl. II
– gimnazjum, w nagrodę byli na wycieczce
w Warszawie, gdzie zwiedzali Sejm i Senat
oraz Centrum Nauki „Kopernik”. Wyjazd
był możliwy dzięki panu posłowi Kazimierzowi Gołojuchowi, który go zorganizował
w dniu 28 marca br. Zwycięzcą kolejnego
konkursu w tej dziedzinie był Kamil Walicki, a wyróżniony został Hubert Sokół i
Jakub Bernat. Uczniowie klasy pierwszej
gimnazjum w pierwszy dzień wiosny 21
marca 2014 r. realizowali projekt gimnazjalny: LIB DUB, nagrywając filmik o
naszej szkole. Nie ominęli żadnej klasy
ani żadnego zakamarka placówki! 
Swoją kamerą dokumentowali nie tylko
wiosenne nastroje wśród uczniów, ale też
ich niecodzienne stroje! Ale temu tematowi poświęcimy oddzielny artykuł w następnym numerze naszego Szkolnego Bzika.
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Bunt, emocje TAK, konsumpcjonizm NIE!
Rola filmu, jako źródła kształtowania postaw, wrażliwości i wiedzy o świecie
wśród nastolatków to temat ogólnopolskiej kampanii "Oglądam, czuję, myślę - młodzi
w kinie", którą w środę zainaugurowało Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Elementem
akcji są specjalne spoty.
Na konferencji prasowej w Warszawie Maciej Jakubczyk z Działu Edukacji stowarzyszenia zaprezentował raport z badania - przeprowadzonego w maju 2013 r. przez Instytut IQS na ogólnopolskiej grupie nastolatków w wieku 15-19 lat - pokazującego wpływ
kina na emocje i postawy nastolatków.
Badano rolę filmu w kształtowaniu postaw i emocji młodych widzów, ze szczególnym uwzględnieniem pięciu obszarów tematycznych: tożsamość, empatia, wielokulturowość, konsumpcjonizm i bunt.
Jak wynika z badania, 72 proc. nastolatków w
Polsce przyznaje, że dzięki filmom ze zrozumieniem patrzy na innych ludzi. 81 proc.
młodych uważa, że filmy o odmiennych kulturach pomagają lepiej poznać te kultury.
Wśród takich filmów które mówią o emocjach jest ekranizacja lektury Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”, dokonana przez reżysera Roberta Glińskiego.
Byliśmy w kinie na tym filmie i prawie każdy z nas nosi w sobie rozczarowanie lub inne
emocje, które przybliżyły bądź zburzyły wybudowany w świadomości obraz bohaterów
– naszych rówieśników sprzed 80 lat, którym przyszło żyć, a raczej cierpieć i umierać
za wolność, za Ojczyznę!
Czytamy w recenzjach:
"Kamienie na szaniec" Roberta Glińskiego łączą w sobie dydaktyzm kina patriotycznego z uniwersalnym przesłaniem o dojrzewaniu w czasach terroru. Twórca "Cześć,
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Tereska" nakręcił poruszający i zniuansowany film o mł "Kamienie na szaniec" Roberta
Glińskiego łączą w sobie dydaktyzm kina patriotycznego z uniwersalnym przesłaniem o
dojrzewaniu w czasach terroru. Twórca "Cześć, Tereska" nakręcił poruszający i zniuansowany film o młodych ludziach wplątanych w wojenną zawieruchę.
Robert Gliński, autor dokumentu o polskich homoseksualistach "Homo.pl" nie poszedł w
ślady

Elżbiety

Janickiej z PAN,
która zasugeroże

wała,

"Zośkę" i "Rudego" mogło łączyć romantyczne uczucie. Mimo to jego interpretacja

"Ka-

mieni na szaniec" wywołała poruszenie, zwłaszcza wśród prawicowych publicystów. Reżysera oskarżono o przeinaczenie faktów, film został skrytykowany przez środowiska harcerskie, nawet wnuk pisarza zarzucił twórcom, że ich obraz rażąco odbiega od literackiego
pierwowzoru. Gliński podejmuje zaś ciekawą polemikę z tekstem Aleksandra Kamińskiego,
wzbogacając powieść o pacyfistyczne przesłanie i nieco modyfikując jej zakończenie.
Kamiński opisał swoich bohaterów jako "ludzi, którzy potrafią pięknie umierać i
pięknie żyć"; Gliński tymczasem kwestionuje sens bohaterstwa, stara się pokazać, że nie
ma nic pięknego w umieraniu na wojnie. Śmierć "Rudego" (bardzo dobry Tomasz Ziętek)
poprzedzona jest kilkudniowymi torturami, ukazywanymi przez reżysera w serii zbliżeń katowanego ciała chłopaka. Zrozpaczony "Zośka" (Marcel Sabat) w obliczu klęski rozważa
samobójstwo, a młodzi chłopcy, którzy jeszcze kilka scen wcześniej z łobuzerskim uśmiechem na ustach ściągali niemieckie flagi i wybijali szyby, giną od zabłąkanej kuli lub z
powodu wadliwej broni.
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Gliński przekonująco wygrywa sprzeczności targające bohaterami. Młodzi ludzie, zawieszeni między dzieciństwem a dorosłością, starają się prowadzić zwyczajne życie – nawiązują przyjaźnie, wodzą okupanta za nos, poznają smak pierwszej miłości w świecie naznaczonym piętnem przemocy i wszechobecnej śmierci. O ile pierwsze sceny "Kamieni na szaniec" to klasyka kina patriotycznego o dzieciakach "bawiących się w wojnę", im bliżej finału, tym więcej znaków zapytania. Euforia, jaka towarzyszy chłopcom podczas przygotowań do (świetnie zainscenizowanej przez Glińskiego) akcji pod Arsenałem, szybko ustępuje
rozczarowaniu i przerażeniu niewyszkolonych przecież harcerzy, korzystających z zacinającej się broni, umierających od przypadkowych strzałów.
Reżyser spogląda na członków legendarnych Szarych Szeregów z podziwem, ale nie
wystawia "Zośce" i "Rudemu" pomników. Odwaga idzie w parze ze strachem, determinacja z młodzieńczą lekkomyślnością. Wielkie idee i patriotyzm przez wielkie "P" zyskują
dzięki temu emocjonalny, ludzki wymiar. Istnieje cień szansy, że współcześni nastolatkowie
odnajdą w kreacjach Sabata, Ziętka czy partnerujących im Magdaleny Koleśnik i Sandry
Staniszewskiej własne odbicie.
Niewątpliwie
film
wzbudza widzach wiele emocji, ale również wiele refleksji
– tak przynajmniej powinno
być! Żyjemy w diametralnie
innych czasach, jesteśmy „zakręceni” i nastawieni na siebie, na własne mieć!!! Nie wyobrażamy sobie dnia bez telefonu, bez dostępu do Internetu, mamy obiad postawiony
na stół… Często nie chce się nam po sobie posprzątać, wziąć do nauki…A jaką młodość
mieli nasi bohaterowie?!… Emocje są częścią nas. Mamy prawo się buntować jak Oni,
ale czy wolno nam marnować wolność – DAR NASZYCH RÓWIEŚNIKÓW – myśląc
tylko o sobie?! Zadaj sobie pytanie czy nie jesteś MALKONTENTEM, którego sensem
bytu jest jeść, spać i brać co się należy, mieć pretensje i nic od siebie nie wymagać?!?!?!
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Od czterech lat marzec, a szczególnie dzień 1 marca jest Narodowym
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W ostatnich latach bohaterska i
tragiczna zarazem historia Żołnierzy
Wyklętych coraz częściej staje się
przedmiotem zainteresowania, także
wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Z roku na rok przybywa działań
zarówno organizowanych przez instytucje państwowe (na czele z IPN), jak i inicjowanych przez różnego rodzaju organizacje społeczne. Wzrost zainteresowania dziejami Żołnierzy Wyklętych nie
wynika jedynie z faktu, że były one przez wiele lat zakłamywane lub przemilczane. Historia całych oddziałów i pojedynczych żołnierzy powojennego podziemia pomaga kształtować patriotyczną postawę, inspiruje do działania na
rzecz wspólnego dobra.
W tym roku ten dzień był bardzo ważnym dniem dla stolicy
Podkarpacia - Rzeszowa, dlatego że gościł z wizytą Prezes
IPN dr Łukasz Kamiński. Wygłosił on okolicznościową mowę na sesji poświęconej ks. infułatowi Józefowi Sondejowi w
100. rocznicę urodzin.
Wizyta Prezesa IPN związana
była również z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W listopadzie 2013 r. odsłonięto
w Rzeszowie, w 100. rocznicę urodzin płk. Łukasza Cieplińskiego, pomnik po7

święcony Żołnierzom Wyklętym. Prezes IPN dr Łukasz Kamiński złożył tego
dnia kwiaty pod pomnikiem oraz był gościem dnia w „Aktualnościach" TVP
Rzeszów, gdzie przypomniał o znaczeniu Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
W Sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przy ul. Okrzei, w tym
dniu oprócz okolicznościowych wystaw i przemówień, miała miejsce prezentacja spektaklu „Śmierć rotmistrza Pileckiego", w reżyserii Ryszarda Bugajskiego.
Natomiast w sali Filharmonii Rzeszowskiej odbył się koncert pt. „WASZEJ PAMIĘCI ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” - w wykonaniu artystów ze Stowarzyszenia Passionart. Koncert został dedykowany ks. infułatowi Józefowi Sondejowi w 100.
rocznicę Jego urodzin. Dostojny Jubilat był
obecny na koncercie!
Ks. Józef Sondej urodził się 1 marca
1914 r. w Mazurach. Uczył się w Sokołowie
Młp. i popijarskim gimnazjum w Rzeszowie.
Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. W 1939 r. przyjął święcenia kapłańskie. W okresie okupacji był wikariuszem we Frysztaku i kapelanem Armii
Krajowej. Po wojnie pracował w Strzyżowie,
Rzeszowie i Jarosławiu. Jako katecheta opiekował się młodzieżą, która działała
w konspiracyjnej organizacji Demokratyczna Armia Krajowa.
W 1955 r. został proboszczem parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie.
Funkcję tę pełnił do 1994 r. Od tego czasu przebywa na emeryturze. Był
inwigilowany i szykanowany przez władze PRL. W 1995 r. został
Protonotariuszem Stolicy Apostolskiej (infułatem) oraz Honorowym
Obywatelem Rzeszowa. W 2008 r. odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu
Odrodzenia Polski. Zawsze nawoływał do jedności. Dla niego idee
„Solidarności” są bardzo ważne do dziś. Zyskał przydomek: DOBRY DUCH
RZESZOWA!
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Nauczyciel biologii pyta Jasia:
- Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
- Po rosnącym na nim kasztanach.
- A jeśli kasztanów jeszcze nie ma?
- To ja poczekam.....
Po kilku dniach nieobecności Jasio zjawia się w szkole i z tornistra wyciąga jakąś kartkę. Wychowawczyni pyta:
- Czy to usprawiedliwienie twojej nieobecności od rodziców??
- Nie, od porywaczy!
Policjant zatrzymuje kierowcę, który przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Rozpoznaje w nim swego byłego nauczyciela języka polskiego.
- No, panie profesorze, mandatu panu nie wlepię, ale na jutro napisze
mi pan sto razy: " Nie będę przejeżdżał na czerwonym świetle ".
Nauczycielka do Jasia:
- Dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia ojciec?
- Bo mama nigdy nie ma czasu.
Nauczycielka do Małgosi:
- Przyznaj się ściągałaś od Jasia!
- A skąd pani o tym wie?
- Bo, obok ostatniego pytania on napisał: " nie wiem ", a ty " ja też ".
Tato pyta Jasia:
- Jak ci idzie w szkole?
- Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci zazdrości!
- Czego Zazdrości?
- Już kilka razy złapał się za głowę i powiedział: "Gdybym ja był twoim
ojcem.....".
Małgosia stoi przed nauczycielem i płacze.
- Nie zasłużyłam na jedynkę...
- Masz rację, ale to najniższy stopień, jaki przewiduje regulamin!
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Masz pomysł konkursowy nie cieszy się popularnością wśród uczniów,
ale mamy nadzieję, że jest skuteczny w codziennym życiu i owocuje mniejszą

ilością „przerywników” w mowie potocznej. Zatem przypominamy kilka haseł i nadal podkreślamy, że mowa jest zwierciadłem naszego wnętrza, zachęcając do pięknego i poprawnego wysławiania się. Zachęcamy do rozmów
tak w ogóle!  Do serdecznych, szczerych rozmów z kolegą, koleżanką, z
rodzicami, nauczycielami, ze wszystkimi…
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W tym numerze

przesyłamy najlepsze

życzenia dla wszystkich Pracowników szkoły oraz Uczniów i Ich
Rodziców:
oby Zmartwychwstały Pan znalazł
miejsce w naszych sercach i naszych
domach! Niech radość zmartwychwstania napełni nas i doda sił w walce ze słabościami.
Życzymy również, aby te Święta były okazją do spotkania z najbliższymi, czasem
budowania prawdziwej wspólnoty i czasem prawdziwej radości wypływającej z
serca.

Zdrowych i radosnych świąt!
Mokrego Dyngusa!
Alleluja!
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