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Miesiąc marzec i kwiecień obfitują w tragiczne rocznice z okresu II wojny światowej: 72 

Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim, 75 Rocz-

nica Zbrodni Katyńskiej oraz 1marca od kilku lat jest 

Dniem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Tragiczne 

losy naszych Przodków zaowocowały okresem wolności, 

w  którym  mamy szczęście żyć. 

Wolność jest jednak przede wszystkim w nas. 

Wolność jest nam nie tylko dana ale przede wszystkim 

zadana! Pisało i mówiło o tym wielu wspaniałych, wiel-

kich ludzi, m. in. Święty Jan Paweł II oraz błogosławio-

ny ksiądz Popiełuszko, który oddał życie za wolność słowa, za wiarę pod koniec XX wieku. 

Dlatego w tym numerze naszej gazetki wspominamy wydarzenia, które nam dały 

WOLNOŚĆ oraz poruszymy tematy związane z naszymi działaniami i codziennymi wybora-

mi, by zastanowić się czy są wolne od nacisków, mody, czy chociażby uzależnień XXI wieku. 

Nieograniczony dostęp do „całego świata” poprzez Internet, otworzył furtkę złu, które 

możemy wpuszczać do swojego wnętrza. By nie ulec nałogom, potrzebny jest zdrowy styl ży-

cia, który wiąże się z samodyscypliną, a tak bierze się w 

głównej mierze z samoświadomości i ogólnej wiedzy.   

Dlatego w tym numerze Szkolnego Bzika obszer-

nie zrelacjonujemy efekty konkursu „Przepis na smukła 

sylwetkę” który został ogłoszony w poprzednim numerze 

gazetki szkolnej, a który miał też na celu zwrócenie na-

szej uwagi na prowadzenie zdrowego stylu życia, wolne-

go od nałogów: tych żywieniowych zaczynających się od 

Fast foodów, a kończących się na słodyczach i koloro-

wych napojach, a także tych, których efektem jest wielo-

godzinne siedzenie przed telewizorem czy komputerem (coraz częściej smart fonem,  table-

tem…).  

Aktywny styl życia, uprawianie sportu, jakaś pasja związana z naszym rozwojem (czy-

telnictwo, udział w dodatkowych zajęciach rozwijających nasze uzdolnienia) da nam nie tylko 

satysfakcję ale też wymierne sukcesy w postaci lepszych ocen, nagród sportowych, dyplomów, 

a często nawet najzwyklejszej pochwały od rodzica, nauczyciela.  

Zdzisława Liebchen - opiekun Zespołu Redakcyjnego 
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1 marca 2015 r.  – Dzień Żołnierzy 

Wyklętych  

8 marca 2015 r.   – Dzień Kobiet 

21 marca 2015 r.  – Dzień Wiosny 

29 marca 2015 r. – Niedziela Palmowa 

1 kwietnia 2015 r. – Sprawdzian szó-

stoklasisty  

5 kwietnia 2015 r. – Niedziela Wielkanocna 

6 kwietnia 2015 r. - Poniedziałek 

Wielkanocny 

15 kwietnia – Wywiadówka oraz 

prezentacje szkół ponadgimnazjal-

nych  powiatu łańcuckiego dla 

uczniów klasy trzeciej naszego gimna-

zjum  

19 kwietnia – 72 rocznica Powsta-

nia w Getcie Warszawskim  

21 – 23 kwietnia – egzaminy gim-

nazjalne 

22 kwietnia  - Światowy Dzień 

Ziemi  

24 kwietnia – Akademia z okazji 75 rocznicy zbrodni w Katyniu 
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RÓŻNE DZIAŁANIA - JEDEN CEL  

Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej - szkoła przyjazna uczniowi 

 

  W dzisiejszych czasach wymaga się od szkoły, aby nie tylko uczyła i wychowywała, 

ale także dawała uczniowi poczucie bezpieczeństwa i pozwalała odnieść sukces w różnych 

dziedzinach. Nasza szkoła od lat podejmuje szereg działań, by sprostać tym wymaganiom.  

 Oferujemy naszym uczniom bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych - zarówno kół zain-

teresowań, jak i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z problemami w nauce. W 

szkole działają: chór, który uświetnia swoimi występami aka-

demie i uroczystości szkolne, gazetka "Szkolny Bzik", która 

dokumentuje najważniejsze wydarzenia z życia społeczności 

szkolnej oraz Szkolny Klub Europejski, który podejmuje sze-

reg inicjatyw (np. Dzień Europejski) w celu przybliżenia 

uczniom kultury krajów europejskich. Uczniowie wdrażani 

są do samorządności  aktywnie działając w Samorządzie 

Uczniowskim. Szeroko propagowana jest idea wolontariatu 

dzięki organizacji przez Zarząd SU różnych akcji charyta-

tywnych (np. Góra Grosza, Pomóż i ty) oraz aktywną pracę członków Szkolnego Koła Cari-

tas.  

 Każdy uczeń ma możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów w 

wielu konkursach szkolnych: wiedzy, or-

tograficznych, językowych, recytator-

skich, plastycznych i w zawodach sporto-

wych.  

 Szkoła zapewnia uczniom opiekę 

przed i po lekcjach w świetlicy szkolnej 

oraz pomoc pedagoga szkolnego w trud-

nych sytuacjach lub po traumatycznych 

przeżyciach.  Oferujemy wszystkim 

chętnym gorącą herbatę oraz jednoda-

niowe obiady w stołówce szkolnej. Ponadto w placówce rokrocznie realizowane są pro-

gramy: "Szklanka mleka" oraz "Owoce w szkole".  
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 Dzięki realizacji programu WOŚP "Ratujemy i Uczymy Ratować" uczniowie mają 

możliwość praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a wdroże-

nie "Programu Edukacyjno- Terapeutycznego Ortograffiti" pomaga uczniom ze stwier-

dzoną dysleksją rozwojową, których przybywa z roku na rok, systematycznie elimino-

wać trudności w czytaniu i pisaniu po-

przez uczenie się polisensoryczne (wielo-

zmysłowe). 

 Wychodząc naprzeciw sugestiom 

rodziców, w szkole od kilku lat jest reali-

zowany "Projekt na szóstkę", który po-

zwala zakupić podręczniki w atrakcyj-

nych cenach na terenie placówki.  

 Na terenie gimnazjum realizowany 

był również projekt "Yangster", w ra-

mach którego uczniowie nieodpłatnie 

uczestniczyli w dodatkowych lekcjach języka angielskiego, w ramach których doskona-

lili znajomość tego języka. 

 Dbając o wszechstronny rozwój uczniów nasza szkoła systematycznie realizuje 

szereg programów profilaktycznych: 

 propagujących zdrowy tryb życia i odżywiania (Zawsze razem, Radosny uśmiech- 

radosna przyszłość, Wiem, co jem i dlaczego, Trzymaj formę, Akademia dojrze-

wania, Porcja Pozytywnej Energii, Moje dziecko idzie do szkoły),  

 uczących zachowania 

zasad bezpieczeństwa w 

szkole i poza nią (Od-

blaskowe pierwszaki, 

Szkoła bez przemocy), 

 uczących asertywności 

i radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach 

(Znajdź właściwe roz-

wiązanie).  

 Nauczyciele, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, podejmują szereg 

działań, by zapewnić możliwość rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym. Dzięki te-

mu odnoszą oni sukcesy w konkursach zewnętrznych. Do znaczących osiągnięć w tym 

zakresie należy zaliczyć:  
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 w szkole podstawowej - tytuł finalisty konkursu przedmiotowego z historii dla 

Wojciecha Bieńka z kl. VI, tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu: "Moja 

miejscowość i region są piękne" dla Karoliny Kot z kl. V, I miejsce w Ogólnopol-

skim konkursie plastycznym "Mój pierwszy dzień w szkole" dla Julii Bojdy oraz 

I miejsce w diecezjalnym etapie Konkursu Biblijnego z Dziejów Apostolskich dla 

Wojciecha Bieńka z kl. VI.  

Nasi uczniowie zajmowali także czołowe miejsca w konkursach gminnych (kra-

somówczym "Perły tradycji i historii w naszych miejscowościach" - I i II miejsce; 

plastycznym "Zapobiegajmy pożarom"- II miejsce, językowym "Master of En-

glish Spelling 4" - III miejsce, Gminnym konkursie wiedzy o Irlandii - II miej-

sce). 

 w gimnazjum - tytuł finalisty konkursów przedmiotowych z języka angielskiego 

(Szymon Lepianka z kl. II gim.) oraz geografii (Anna Bojda i Kinga Lachtara z 

kl. III gim.); I miejsce w Powiatowym konkursie języka angielskiego: "Języko-

maniak to ja" oraz I miejsce w Powiatowym Konkursie "Unia Europejska wczo-

raj i dziś" dla Kamila Walickiego, Huberta Sokoła i Jakuba Bernata z kl. III 

gim.; I miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Sejmie dla Kamila Walickie-

go z III gim. 

 znaczące osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w zawodach spor-

towych gminnych i powiatowych. 

 Szkoła zapewnia bogatą ofertę wyjazdów do kina, teatru, Muzeum Zamku w 

Łańcucie, Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie oraz do Teatru MASKA na lekcje 

muzealne. W ubiegłym roku szkolnym zorganizowano również wyjazd uczniów na sesję 

Parlamentu Młodzieży do Rzeszowa oraz 4 wycieczki edukacyjne: do Tuchowa (dla kl. 

II SP), do Warszawy, do Ziemi Kłodzkiej (trzydniowa dla uczniów gimnazjum) oraz 

wycieczkę: Rabka Zdrój - Zakopane - Ludźmierz - Wieliczka (trzydniowa dla uczniów 

SP). 

 W związku ze specyfiką środowiska i lokalizacją szkoły ściśle współpracujemy z 

Zagrodą Garncarską, dzięki czemu nasi uczniowie poznają tajniki garncarstwa i pod-

stawy lepienia w glinie. Sprawujemy również opiekę nad miejscami martyrologii - Po-

mnikiem Walki i Męczeństwa oraz grobami ofiar II wojny światowej, a na korytarzach 

szkolnych prezentujemy sylwetki osób zasłużonych dla regionu. 

 Celem nadrzędnym wszystkich podejmowanych przez nas działań jest tworzenie 

wizerunku szkoły bezpiecznej i przyjaznej dziecku. Staramy się, by nasza szkoła stała 

się dla uczniów drugim domem, w którym powinni czuć się bezpiecznie i dobrze oraz 

wiedzieć, że jest ona dostosowana do ich potrzeb. 
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Ogłoszony na łamach poprzedniego numeru gazetki konkurs pt: „Przepis na smukłą 

sylwetkę” , spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów naszych szkół: za-

równo wśród młodszych uczniów szkoły podstawowej jak 

też wśród gimnazjalistów. 

Celem konkursu była szeroko rozumiana profilaktyka 

zdrowotna, w ramach programu profilaktycznego „TRZYMAJ 

FORMĘ”, którą promujemy wykorzystując również tę gazet-

kę. Konkurs pt. „Przepis na smukłą sylwetkę” ma na celu 

promowanie zdrowego stylu życia, na który składa się odpo-

wiednio zbilansowana, zdrowa dieta żywieniowa i aktywność 

fizyczna, która jest alternatywą wszelkich uzależnień, w które 

dzisiaj popadają nie tylko ludzie młodzi. 

Na konkurs wpłynęły prace plastyczne wykonane przez 

uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Część zeska-

nowanych zdjęć prac zamieszczamy w tym numerze gazetki 

szkolnej. 

Jury w składzie: opiekun gazetki Zdzisława Liebchen oraz członkowie Zespołu Redakcyj-

nego: Wiktoria Michno i Patrycja Skoczylas oceniło wszystkie prace plastyczne, które wpłynęły 

na konkurs i przyznało wśród uczniów szkoły podstawowej następujące nagrody: 

 

 Dwa I miejsca:  

1. Julia Bojda  – kl. II  

2. Aleksandra Golec – kl. II 

 Dwa II miejsca: 

1. Oliwia Pac – kl. II 

2. Oliwia Selwa  – kl. II 

 Dwa III miejsca 

1. Daria Wilczak – kl. II 

2. Aleksandra Ruta – kl. II 

 Dwa wyróżnienia: 

1. Justyna Panek – kl. II 

2. Kinga Kuźniar – kl. V 
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oraz nagrody za udział w konkursie dla: 

1. Wiktorii Lepianki  – kl. II 

2.  Patrycji Gwizdak  – kl. II 

3.  Rafał Wilczak  -  kl. II 

4.  Kamila Jakubowska 

W gimnazjum następujący ucznio-

wie wzięli udział w konkursie i otrzymali 

nagrody: 

 I miejsce:  

Gabriela Mac  – kl. I 

 Dwa II miejsca: 

1. Michalina Kuźniar – kl. I 

2. Magdalena Litwin  – kl. I 

 Trzy III miejsca 

Natalia Nizioł – kl. I 

Anna Chmiel – kl. I 

Maciej Witek – kl. I 

 Dwa wyróżnienia: 

Andżelika Watras – kl. I 

oraz praca zespołowa uczennic: 

Karoliny Kuźniar, Anny Kłonickiej i Justyny 

Wilczak  - kl. I 

także nagrody za udział w konkursie dla: 

Gabrieli Gałgan, Jakuba Głowiaka, Dawi-

da Lepianki, Jakuba Gil, Andżeliki Kuź-

niar i Bartosza Pazdro   - z klasy I 

Nagrody konkursowe zostały ufundowane przez 

Sklepik szkolny przy Zespole Szkół w Medyni 

Głogowskiej.  

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali 

się wiedzą z zakresu aktywnego stylu życia, wolnego od złych nawyków i zgub-

nych skutków uzależnień żywieniowych i nałogów. 

Prace konkursowe stworzyły dekorację korytarza szkoły podstawowej i 

można było je podziwiać przez dwa miesiące. 
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Wolny czas nie znaczy swawolny czy nudny!!! 

,,Czas wolny to „wszelkie zajęcia, jakim może oddawać się jednostka z własnej ochoty, bądź dla 

rozrywki, bądź dla rozwijania swych wiadomości lub dla bezinteresownego kształcenia się, do-

browolnego udziału w życiu społecznym, poza obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi i społecz-

nymi". (J.Dumazedier)   

Za czas wolny ucznia (mło-

dzieży) należy uważać taki czas, 

który pozostaje mu po wypełnieniu 

szkolnych i domowych obowiąz-

ków, w którym może on wykony-

wać czynności według swego 

upodobania, zgodnie ze swoimi 

potrzebami psychospołecznymi. 

Czas wolny racjonalnie przezna-

cza się na odpoczynek, który 

sprawia przyjemność, działalność 

społeczną o charakterze dobro-

wolnym i bezinteresownym, roz-

wój zainteresowań i uzdolnień 

przez zdobywanie wiedzy i amatorską działalność artystyczną, naukową czy sportową. 

 

CO WPŁYWA NA ILOŚĆ I SPOSÓB SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO? 

 wiek i status młodzieży (ucząca się czy pracująca), 

 rodzaj szkoły, 

  ilość czasu wolnego posiadanego przez ucznia i możliwość  

jego właściwego twórczego spożytkowania, 

  prawidłowa organizacja zajęć ucznia w szkole i w domu, a  

przede wszystkim właściwie skonstruowany tygodniowy  

harmonogram zajęć obowiązkowych na rzecz szkoły, domu i  

czynności w czasie wolnym, 

 istniejąca moda, która jest chętnie przejmowana i  

naśladowana przez ludzi młodych, 

 warunki materialne rodziców (opiekunów), zwłaszcza posiadane dochody budżetowe 

warunki mieszkaniowe i stan zamożności, 

 posiadanie przez dom rodzinny środków masowego przekazu, 

  wykształcenie i kultura życia codziennego rodziców, a w  

szczególności ich zawód, hobby oraz warunki kulturalne  

rodziny, 
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  stosowne formy i sposoby spędzania czasu wolnego przez  

rodziców, starsze rodzeństwo i inne osoby dorosłe w dni  

powszednie i świąteczne, 

 wytworzone u dzieci i dorosłych tradycje oraz nawyki w  

zakresie kulturalnego aktywnego wypoczynku, 

środowisko lokalne (małe, średnie czy duże miasto), 

ośrodki rekreacyjne znajdujące się w tym środowi-

sku, jak: boiska szkolne i sportowe, baseny, lodowi-

ska, ośrodki wypoczynkowe itp. 

SPOSOBY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU: 

 lektura książek i prasy, 

 słuchanie radia, 

 uczęszczanie do kina,  

 oglądanie telewizji, 

 rozmowy towarzyskie, pogawędki, 

 dowolne, spontaniczne przebywanie razem, 

 zabawy taneczne, dyskoteki, 

 uczestnictwo w zespołach teatralnych, 

wokalno-muzycznych itp., 

 zainteresowania własne, hobby, 

 udział w zorganizowanych grupach dysku-

syjnych, 

 uprawianie sportu (treningi), zabawy spor-

towo-rekreacyjne, 

 uczęszczanie do teatru, na koncerty, 

oglądanie zespołów estradowych. 

 

PAMIĘTAJ: 

DOBRE ROZEZNANE ZDOLNOŚCI I ATRAKCYJNIE 

SPĘDZANY CZAS WOLNY, URATUJE CIĘ PRZED NUDĄ, 

SZUKANIEM UŻYWEK: NARKOTYKÓW, PAPIEROSÓW, 

ALKOHOLU CZY NAŁOGOWEGO SIEDZENIA PRZED 

KOMPUTEREM.  

Przygotowała: Patrycja Skoczylas 
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Wywiadówka w szkole: 

-Państwa dzieci są bardzo muzykalne. 

-Dlaczego? pyta się mama Filipa. 

-Ciągle grają mi na nerwach! 

 

 

 

Pani od biologii pyta Kazia: 

-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce! 

Na to Kazio: 

-Dwie małpy i trzy słonie. 

 

 

Na lekcji biologii pani pyta Kazia: 

-Co to jest? 

-Szkielet. 

-Czego? 

-Zwierzęcia. 

-Ale jakiego? 

- Nieżywego! 

 

Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza: 

- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu, 

- I my też wierzymy! - odpowiada... 

 

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 

- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z adnotacją ojca: 

- To pestka gdyby pan słyszał jej matkę! 
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Trzecim numerem                                 zamykamy okres sprawdzianów         

i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2014/2015 . 

Wiosna przynosi nam czas wycieczek i miłych podsumowań. Wiele atrakcji czeka nas w 

związku z Dniem Matki, Dniem Dziecka oraz Dniem Ojca, ale o tym w ostatnim numerze 

naszej gazetki…. 

Nadal konsekwentnie promujemy akcję   

  

 

 

Niech nasza mowa świadczy o nas pozytywnie, dlatego ogłaszamy konkurs na plakat: 

1. STOP wulgaryzmom! 

2. STOP narkotykom, dopalaczom i innym uzależnieniom! 

Temat jest do wyboru, chociaż nie chcemy was ograniczać i jeżeli Ktoś zrobi DWA W 

JEDNYM LUB DWA ODDZIELNE PLAKATY, będziemy szczęśliwi i docenimy jak 

zwykle zasłużona nagrodą!!! 

Przedstawiamy  wszystkim zdjęcie najstarszych 

uczniów naszej szkoły w trakcie egzaminów gimna-

zjalnych. Prawda, że pięknie wyglądają!?  

 

Czekamy na Wasze prace konkursowe  

do 22 maja br.! 

Redakcja:    

Julia Lepianka 

Wiktoria Michno 

Patrycja Skoczylas 

oraz opiekun i realizator strony graficznej  Zdzisława Liebchen 


