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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Wprawdzie Walentynki tego roku właściwie nas „ominęły”, bo 14 lutego była niedziela poprzedzająca nasze, długo oczekiwane ferie, ale zapewne pamiętali o tym ci, którzy mają
bliską sercu osobę! Formy docenienia i przekazania miłego prezenciku przyjacielowi, ewaluują od wielu lat i przybierają coraz bardziej kształt marketingowej fiesty! Gdy „powstawała tradycja” (a raczej emigrowała z zachodu Europy),
w Polsce ten dzień był obchodzony skromnie. Wystarczała własnoręcznie wykonana kartka, na której nie mogło zabraknąć serca i miłych słów. Niejednokrotnie była cenniejsza niż kupiony w sklepie
gotowy kiczowaty gadżet, często z seksualnym podtekstem.
Niektórzy baczni obserwatorzy twierdzą, że rynek nie znosi pustki, więc między jednymi a drugimi
świętami, półki wszystkich sklepów zapełniają się
często wątpliwej jakości towarami, „przypominającymi” o „święcie zakochanych”.
Jednak luty tego roku, to przede wszystkim ferie zimowe – chociaż zimowo się nie zapowiadają. Czyżby zimowe pejzaże powoli odchodziły do „ciepłych krajów”?  Media coraz częściej epatują nas tego typu sensacjami, że na przykład w Izraelu spadł śnieg…
Marzec jest od niedawna poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych, a raczej Niezłomnych! Temu tematowi chcieliśmy w
tym numerze gazetki parę słów poświęcić oraz tradycjom wielkanocnym, gdyż
tego roku mamy je wyjątkowo wcześnie,
bo jeszcze w marcu.
Kwiecień jest bardzo gorącym miesiącem w życiu szkół i to nie za przyczyną
aury, ale sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych. Zatem już teraz trzymamy
kciuki i zachęcamy do systematycznej nauki i powtórzeń, by w ostatniej chwili nie
panikować i nie zrzucać wszystkiego na karb STRESU!
POWODZENIA!!!
Zdzisława Liebchen - opiekun Zespołu Redakcyjnego
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1 stycznia 2016 roku - rozpoczęcie 2016 Roku.

6 stycznia 2016 roku - uroczystość Trzech Króli – Objawienia Pańskiego – po ulicach miast całej
Polski
wyruszają
Orszaki
Trzech Króli, by rodzinnie
świętować narodzenie Jezusa
na Ziemi, oddać Mu hołd.
9 stycznia 2016 roku doroczny koncert Na Wzgórzu:
„BLIŻEJ NIEBA”, połączony z
kolędowaniem, wystawianiem
jasełek, wspólnym spędzeniem
radosnego czasu świąt Bożego Narodzenia.
22 stycznia 2016 roku - wywiadówka śródroczna roku szkolnego
2015/2016, połączona z prezentacją wyników uczniów Zespołu Szkół oraz z
pedagogizacją rodziców na temat szkodliwości uzależnień – szczególnie dopalaczami oraz o cyberprzemocy w
Internecie i poprzez telefony komórkowe.
22 stycznia 2016 roku - Dzień
Babci i Dzień Dziadka w szkole
przygotowany przez dzieci przedszkolne, klasę zerówkową i młodsze
ze szkoły podstawowej pod opieką
swoich wychowawców.
30 stycznia 2016 roku - zabawa karnawałowa dla uczniów Zespołu
Szkół w Medyni Głogowskiej, przygotowana przez Radę Rodziców.
15 lutego – 26 lutego 2016 roku - ferie zimowe.
Przygotowała: Julia Lepianka – kl. I gimnazjum
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Zajęcie Polski przez Armię
Czerwoną po II wojnie światowej i
włączenie połowy jej terytorium do
ZSRS sprawiło, że dziesiątki tysięcy
żołnierzy nie złożyło broni. Gotowi byli
walczyć o odzyskanie niepodległości,
wypełnić złożoną przysięgę. Nigdy nie
pogodzili się oraz nie przyjęli obcej
władzy i komunistycznych rządów.
Wyklęci – to ci którzy nie uznali
końca II wojny i z bronią w ręku wystąpili przeciw drugiemu – obok nazizmu –
zaborczemu totalitaryzmowi. Stanęli nie
tylko przeciw potężnym siłom nowego
agresora, lecz także wobec jego gigantycznej, bezwzględnej propagandy. Nie
mogli zwyciężyć zbrojnie ani nawet
ocalić swojego wizerunku – zaciążyło
na nich na lata odium bandytów. Zagarnął ich śmietnik Peerelu.
Geneza święta
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do
tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny
Lech Kaczyński
Walka o pamięć i cześć
Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego
2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Środowiska kombatanckie, liczne organizacje patriotyczne, stowarzyszenia
naukowe, przyjaciele i rodziny tych,
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którzy polegli w boju, zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po prostu odeszli już na wieczną wartę, od lat pukali do wielu drzwi z żądaniami, by wolna
Polska oddała w końcu hołd swym najlepszym Synom. Przez lata odpowiedzią była
cisza.
W drugiej połowie pierwszej dekady
XXI wieku nadzieje zaczęły się spełniać. Apele środowisk kombatanckich zaczęły zyskiwać coraz większe poparcie. Janusz Kurtyka,
prezes IPN od końca roku 2005, nadał tym
staraniom silny impuls i przyspieszenie.
Między innymi 19 listopada 2008 roku podczas spotkania w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, z udziałem wiceprezydenta Opola Arkadiusza Karbowiaka i pełnomocnika wojewody opolskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych Bogdana Bocheńskiego, postanowiono zorganizować 1 marca 2009 roku w Opolu
Dzień Żołnierza Antykomunistycznego. W
liście do prezydenta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego prezes Kurtyka napisał,
że uroczystość oddania hołdu członkom zbrojnych organizacji niepodległościowych, walczących po II wojnie światowej z organami komunistycznego państwa, powinna wpisać się na
stałe do kalendarza uroczystości państwowych.
28 lutego 2009 z inicjatywy prezesa Kurtyki i Jerzego Szmida na I Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia NZS 1980 podjęta została uchwała popierająca
inicjatywę Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ustanowienia dnia 1 marca dniem Żołnierzy
Wyklętych.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w
1951 w mokotowskim więzieniu komuniści strzałem w
tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza Cieplińskiego
i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie
nictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.
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Od wielu lat popularyzujemy hasła Szkoły bez Przemocy i dążymy do tego, by wszyscy czuli się w niej dobrze...
Szkoła jest miejscem wzrastania w szerokim rozumieniu: od wzrostu fizycznego – każdego roku przybywa nam lat, wzrostu, ale przede wszystkim wzrastamy
w doświadczeniu, w zdobywaniu wiedzy życiowej, naukowej i chyba MĄDROŚCI?!  - To już zależy od
nas!!!
Przemoc jest czymś złym i każdy kto jej doświadczył doskonale to rozumie. Niestety są i będą pojawiać
się w różnych środowiskach osoby, które w obawie
przed brakiem akceptacji, zaczynają innych atakować, ranić, by samemu tego nie doświadczyć od innych.
Wiele już słów poświęciliśmy na łamach Szkolnego Bzika temu tematowi, ale w tym
numerze też wracamy do tych spraw, które często są ważniejsze niż najlepszej oceny.
Zachowanie wyznacza nasze relacje w środowisku, w którym żyjemy. Jest reakcją na
różne sukcesy, niepowodzenia, jest zbiorem doświadczeń, które warunkują nasze funkcjonowanie z innymi ludźmi.
Mówimy często, że ktoś zachowuje się
kulturalnie, bądź umie się „znaleźć” w każdej
sytuacji! Jest to najczęściej osoba, która posiada
bardzo rozwiniętą EMPATIĘ – zdolność odczuwania i wczuwania się w stany psychiczne
innych osób. Są to wrażliwi ludzie, angażujący
się w różne akcje charytatywne, którzy nie
przejdą obojętnie wobec ludzkiej tragedii, zawsze będą pomagali. Nie będą nieczuli wobec młodszego kolegi, który płacze. Zatrzymają się,
zapytają jak mogą pomóc, co się stało itp. Ludzie z rozwiniętą umiejętnością przeżywania
stanów emocjonalnych innych osób nie zrobią krzywdy. Ich postępowanie można scharakteryzować mottem: „Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe”!
Ci ludzie w swoim – może krótkim jeszcze życiu – ale doświadczyli dużo akceptacji,
miłości i spotkali się z tolerancją, życzliwością, i to samo dają innym.
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Osoby agresywne, wybuchowe ranią innych, gdyż same nie doświadczyły w życiu
DOBRA! Często musiały walczyć o swoje miejsce w domu, wśród innych, były atakowane
przez dorosłych, najczęściej własnych rodziców. To ludzie o niskim poczuciu wartości, które
stale muszą udowadniać sobie i innym, że są lepsze niż myślą same o sobie.
Świat oceniają przez pryzmat swoich negatywnych przeżyć, doświadczeń! Uważają,
że jeżeli sami wcześniej zaatakują, unikną wówczas ataku od innych.
To ludzie bardzo nieszczęśliwi, poranieni, którzy nie spotkali w życiu MIŁOŚCI.
DZISIEJSZY ŚWIAT, WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK NIE DOŚWIADCZA MIŁOŚCI – stąd ucieczki w uzależnienia, które są namiastką w danej chwili tzw. „dobrego samopoczucia”. To szukanie agresji, żeby inni się ich bali, wówczas mają przewagę – przynajmniej „taką” – nad rówieśnikami.
ŚWIAT AGRESJI, PRZEMOCY – TO ŚWIAT ZŁA, ŚWIAT BEZ MIŁOŚCI! OSOBY AGRESYWNE SĄ BARDZO NIESZCZĘŚLIWE!
Teraz mamy Wielki Post, czas refleksji, przeżywania męki i śmierci Jezusa, Który nie
udowadniał, że niesłusznie go skazano na śmierć, Który nie protestował, nie przeklinał innych, nie złorzeczył im… Przyjął godnie i z pokorą oskarżenia, pomówienia, wyśmiewanie
i wreszcie krzyż, a na nim haniebną i niesprawiedliwą śmierć. To nam przyniosło życie i
owoce życia w Duchu Świętym, czyli: pokój serca, radość, miłość, dobroć, łagodność, cierpliwość,…
SPRÓBUJMY ŻYĆ WEDŁUG
TYCH CECH! W Wielkim Poście nie chodzi o wyrzekanie się słodyczy czy innych
rarytasów, ale O PRZEMIANĘ SERCA
NA LEPSZE! Jeśli odmawiam sobie słodyczy i to mnie zmienia – to: TAK! Spróbujmy od prostych gestów jak: uśmiech,
pomoc w zadaniu, rozmowa na przerwie z
kimś, kto jest na uboczu naszej klasy,…
Porozmawiajmy o tym co kogoś interesuje i
NIE OBMAWIAMY, NIE OCENIAMY
ZŁYM SŁOWEM, GESTEM – SZANUJEMY KAŻDEGO. Nie ma dwóch osób identycznych ani idealnych – każdy jest inny i dlatego taki ważny, jedyny, niepowtarzalny!

UŚMIECHAJ SIĘ DO LUDZI, DO SIEBIE!!!! 
pedagog: Zdzisława Liebchen
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Egzamin ustny. Biedna studentka plącze się w odpowiedziach, nie
może wybrnąć. Wreszcie płaczliwym głosem stwierdza, że ona tego
wszystkiego się uczyła, umiała, a teraz z powodu wielkich
wów zapomniała. Na to profesor spokojnym głosem każe jej na
głos liczyć do 10. Ta przekonana, że to jakaś terapia na
jenie, posłusznie wykonuje polecenie. Kiedy skończyła - profesor prosi o indeks i wpisując 2 mówi:
- Kiedy coś się naprawdę umie, to i nerwy nie przeszkadzają.
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Ponieważ ostatnio CORAZ TRUDNIEJ o Wasz udział w
konkursach ogłaszanych na łamach tej gazetki – POZA DRUGĄ
KLASĄ GIMNAZJUM – BRAWO! - to tym razem proponujemy konkurs międzyklasowy, oparty na pracy zespołowej! Tytuł: „MOJA KLASA JEST WSPÓLNOTĄ” 
Zachęcamy, by każda klasa z Wychowawcą na lekcjach
do dyspozycji wychowawcy przygotowała plakat promujący
dobro, wzajemną integrację, akceptację, a więc wszystko to
co jest ZAPRZECZENIEM PRZEMOCY w Waszej
klasie! Najważniejsze, by napisać która to klasa – mogą
się wszyscy podpisać – i jakie wartości preferuje dla dobrego i zgodnego funkcjonowania.
Forma i technika pracy DOWOLNA!
Wielkość pracy też nie jest ograniczona! 
Zachęcamy do pracy! Zobaczycie, że materialnej
grody, zyskacie – solidarność klasową, integrację zespołu,
wspólne rozmowy, spędzony razem czas,….
WARTO 
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Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia
„Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne.”

z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do
końca ich umiłował.
( J 13,1b )

W piękny czas Triduum Paschalnego i Świąt
Wielkiej Nocy jesteśmy świadkami wielkiej miłości
( J 3,16 )
Boga. Jej pierwszym etapem jest zaproszenie na
ucztę i obmycie nóg. Pełnia Bożej miłości objawia się na krzyżu, gdzie
Chrystus oddaje za nas życie. Zmartwychwstanie jest znakiem wielkiej siły
tej miłości, która zwycięża nawet śmierć.

Pragniemy życzyć głębokiej świadomości
wielkości Boga i Jego miłości oraz dostrzegania
jej w codziennym życiu. Niech krzyż, na którym
w cierpieniu Jezusa objawiła się w pełni,
stanowi punkt odniesienia w trudnościach
i cierpieniach.
Niech myśli podążają także w stronę
pustego grobu, który głosząc martwychwstanie Chrystusa stanowi źródło nadzieii
prawdziwego radowania się z wiary.
Życzymy radosnego i spokojnego świętowania w gronie najbliższych oraz
błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa na każdy dzień.
Zespół redakcyjny
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Na koniec RAZ JESZCZE zachęcamy do udziału w konkursie:

„Moja klasa
jest wspólnotą”.
Mamy czas na wykonanie
prac do 4 kwietnia 2016 roku.
Składamy je jak zwykle do
opiekuna
gazetki,
pani
Zdzisławy Liebchen.
Nagrody czekają!!!
Warto najpierw porozmawiać i ustalić jakie
przymioty
są
charakterystyczne
dla
WSPÓLNOTY?!
Porozmawiajcie sobie na ten temat,
zastanówcie się kiedy działały i nadal działają
wspólnoty? Czy jeśli jesteśmy wspólnotą, to jest
tam przestrzeń dla przemocy?
Są to bardzo frapujące i cenne pytania, ze
względu na relacje międzyludzkie i atmosferę w
naszych klasowych zespołach.
Przemyślmy ten temat i sfinalizujmy go w
graficzny sposób.
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