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luty – kwiecień 2018 r.

GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Ten numer Szkolnego Bzika poświęcamy osobom z pasją. Ludziom, którzy rozwijają swoje
zainteresowania, którzy mają marzenia, cele i zasady, którym są wierni.
1 marca oficjalnie już od kilku lat, jest dniem,
w którym czcimy pamięć Niezłomnych Żołnierzy.
Coraz częściej, nawet młodzież zaczyna interesować
się najnowszą historią i losami żołnierzy, Polaków,
którzy nie pogodzili się z wchodzącym na tereny
Polski po II wojnie światowej, reżimem komunistycznym.
Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na ok. 120–180 tysięcy osób. W sumie – jak podają źródła - ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo lub w więzieniach NKWD i UB.
Część wywieziono na Wschód, wielu skazano na kary pozbawienia wolności. W końcu lat 40-tych i
na początku 50-tych, ponad 250 tys. ludzi więziono i przetrzymywano w obozach pracy. Wielu zesłanych było na Sybir. Niektórzy przetrwali gehennę
niewoli i wrócili do ojczyzny, gdzie niestety stracili
swoje życie. Tak było m. in. z generałem „NILEM” –
Augustem Emilem Fieldorfem – który 24 lutego 1953
roku został powieszony w więzieniu, tylko dlatego, że
był dobrze wykształconym żołnierzem, wspaniałym
taktykiem wojennym, organizatorem zamachu na
Niemców, chociażby w słynnej akcji likwidacji niemieckiego generała Franza Kutschery i pragnął żyć i
pracować dla wolnej Polski.
5 marca ks. bp Jan Wątroba poświęcił nasze przedszkole, które zostało w tym roku szkolnym
oddane do użytku i służy naszym najmłodszym. Była to wielka uroczystość, w której wzięły udział
przedstawiciele wszystkich władz z terenu naszej Gminy Czarna.
Marzec to także początek astronomicznej wiosny, która tego roku nie spieszy się z nadejściem. Niemniej w szkole z tej okazji była gorąca atmosfera i wszyscy świetnie bawili się, za przyczyną Samorządu Uczniowskiego, który to wydarzenie pięknie przygotował i poprowadził. Wśród
występujących uczniów są tacy, którzy chętnie podejmują wyzwania, tancerzy, piosenkarzy… Odkrywali nam swoje talenty, za co ogromnie im dziękujemy nie tylko brawami podczas występów,
ale też krótką fotorelacją w tym numerze Szkolnego Bzika.
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1 stycznia 2018 r. – Nowy Rok
6 stycznia 2018 r. – Święto Trzech Króli, XI Koncert Bliżej Nieba na wzgórzu pod kościołem
w
Medyni Głogowskiej
18 stycznia 2018 r. – Zabawa choinkowa dla
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
21 stycznia 2018 r. – Dzień Babci
22 stycznia 2018 r. – Dzień Dziadka
26 stycznia 2018 r. – Wywiadówka
29 stycznia – 11 luty 2018 r. – Ferie zimowe
2 lutego 2018 r. – Święto Matki Boskiej Gromnicznej
8 lutego 2018 r. – Tłusty czwartek
14 lutego 2018 r. – Środa Popielcowa, Walentynki
4 marca 2018 r. – Bierzmowanie uczniów klasy trzeciej
gimnazjum, połączone z wizytacją Biskupa Jana Wątroby w
naszej parafii
5 marca 2018 r. – Wizytacja kanoniczna parafii i poświęcenie przedszkola przez księdza biskupa Jana Wątrobę
8 marca 2018 r. – Dzień Kobiet, wyjazd do kina na film pt.
„Cudowny chłopak” oraz do Muzeum Polaków Ratujących
Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w
Markowej
29 marca – 2 kwietnia 2018 r. Przeżycia Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych.

Przygotowała: Julia Lepianka – kl. III gimn.
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1 marca jest Narodowym
Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego
powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Walcząc z
siłami nowego agresora, musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą
Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Mobilizacja i walka
Żołnierzy Wyklętych była pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym, ale też przykładem
najliczniejszej antykomunistycznej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującej
teren całej Polski, w tym także utracone na
rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie
II RP.
Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji”
lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie
„Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku –
po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy
„Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej
przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski.
Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120180 tysięcy. Większość akcji oddziałów podziemia antykomunistycznego było wymierzonych w oddziały zbrojne UB, KBW czy MO. Podziemie niepodległościowe aktywnie działało też na Kresach Wschodnich. Ostatnim członkiem ruchu oporu był Józef Franczak ps. „Lalek”, który zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie)
osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. Żołnierzy Wyklętych dotknęły
ogromne prześladowania. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. konspiratorów. Kolejnych kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Wciąż są to szacunki. Wysiłek zbrojny i martyrologia drugiej konspiracji nadal wymagają badań. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności
przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk wzorem postawy obywatelskiej.
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Jan Karski (1914-2000)
Jan Kozielewski (pseudonim Karski) urodził się w 1914 roku w Łodzi. Ukończył
prawo i dyplomację na Uniwersytecie Lwowskim oraz Wołyńską Szkołę Podchorążych
Rezerwy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął
karierę dyplomatyczną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Po wkroczeniu Rosjan na wschodnie tereny Polski we wrześniu
1939 roku, Karski wraz z tysiącami polskich oficerów znalazł
się w sowieckiej niewoli. Udało mu się przedostać do niemieckiej strefy okupacyjnej oraz uciec z transportu. W Warszawie
został kurierem Polskiego Państwa Podziemnego. Przewoził
tajne instrukcje i rozkazy do polskiego rządu na uchodźstwie we
Francji i Wielkiej Brytanii. Podczas trzeciej misji został aresztowany i torturowany przez Gestapo, próbował popełnić samobójstwo. Po odbiciu przez żołnierzy Armii Krajowej kontynuował konspiracyjną działalność. Był wprowadzony do getta,
gdzie widział nieludzko traktowanych, umierających z głodu i rozstrzeliwanych ludzi. W
1942 roku Karski przekazał informacje o eksterminacji Żydów przedstawicielom władz
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Włoch, jednak nikt nie interweniował. Po
wojnie Jan Karski pozostał w USA, nie mógł wracać do komunistycznej Polski. Ukończył
tam studia i przez czterdzieści lat prowadził wykłady na uniwersytecie. W 1965 roku ożenił
się z Polą Nireńską, polską Żydówką. W 1944 roku wydał książkę „Story of a Secret State”
o swoich doświadczeniach. Na spotkaniach z czytelnikami opowiadał o polskim podziemiu i
Zagładzie. Napisał również drugą książkę o sytuacji międzynarodowej Polski podczas II wojny światowej. Za to co zrobił
otrzymał wiele wyróżnień. Karski uważany jest za bohatera zarówno w Polsce jak i w Izraelu. Jego heroizm nie polega jednak
na zwyciężaniu, lecz na nadzwyczajnej prawości i odwadze.

Ksiądz Józef Sondej (1914 - 2015)
Urodził się 1 marca 1914 roku w Mazurach. Uczęszczał do I
Gimnazjum w Rzeszowie, był wtedy harcerzem i członkiem Sodalicji Mariańskiej. W 1934 r. rozpoczął studia w Seminarium
Duchownym w Przemyślu. 25 czerwca 1939 roku został wyświęcony na księdza. W 1941 r. złożył przysięgę i wstąpił do
Armii Krajowej jako kapelan placówki Frysztak. W 1946 r.
przeniesiono go do Strzyżowa. Był tam wikariuszem w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i katechetą Gimnazjum Kupieckiego i Liceum Handlowego oraz
5

opiekunem Sodalicji Mariańskiej. Wśród podległej mu młodzieży powstała tajna organizacja
młodzieżowa Demokratyczna Armia Krajowa. 1 kwietnia 1949 roku został katechetą II
Gimnazjum w Rzeszowie, co uchroniło go przed aresztowaniem, jako że w kwietniu 1950 r.
członkowie Demokratycznej Armii Krajowej zostali aresztowani przez Urząd Bezpieczeństwa. Jesienią 1949 r. po usunięciu przez władze religii z programu nauczania, został przeniesiony do Jarosławia, gdzie był katechetą w szkole budowlanej. Później został proboszczem Parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie. Doprowadził do wybudowania nowej plebanii, a
w 1967 r., po trzyletnim procesie sądowym, do odzyskania kościoła dolnego. Przez lata, pomimo znacznego wzrostu liczby mieszkańców miasta i powstawania nowych osiedli, władze
państwowe uniemożliwiały tworzenie nowych parafii i budowanie świątyń. W 1972 r. próbę
takiej akcji podjął ks. Sondej, zamierzając wybudować kościół i utworzyć parafię przy ulicy
Łabędziej 7. Nie udało się, gdyż władze dowiedziały się od agentów SB o planach księdza i
odebrały Kościołowi tę posesję. 7 stycznia 1974 r. władze zniszczyły przydrożną kapliczkę
przy ulicy Pułaskiego. 14 października 1974 r. ks. Sondej poświęcił budynek przy ulicy Jastrzębiej 9 jako Kaplicę Matki Bożej Różańcowej, która przetrwała mimo różnych szykan, w
tym kar grzywny nakładanych na księdza. Łącznie w wyniku działalności ks. Sondeja,
wbrew oporowi ówczesnych władz administracyjnych, powstało 6 nowych punktów duszpasterskich. Przez cały ten okres ks. Sondej
był bardzo szykanowany przez władze komunistyczne, nękano go przesłuchaniami prokuratorskimi, rozprawami sądowymi i nakładanymi grzywnami. Był też intensywnie inwigilowany. Ksiądz Sondej doceniał znaczenie
pracy duszpasterskiej z młodzieżą akademicką, powołał Duszpasterstwo Akademickie,
które istnieje do dziś, zorganizował też Studium Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła.
Udzielał też potajemnie ślubów i chrzcił dzieci wierzących partyjnych. Ksiądz Józef Sondej
aktywnie wspierał opozycję polityczną w PRL, m.in. w lutym 1981 r. rolnikom z NSZZ "Solidarność" RI strajkującym w siedzibie byłej WRZZ odprawiał msze święte i głosił homilie,
w stanie wojennym w jego pierwszych dniach ukrywał w kościele działaczy ”Solidarności”,
a następnie organizował pomoc duchową i materialną rodzinom osób internowanych, później
udostępniał salę katechetyczną na spotkania działaczy odradzającego się niezależnego ruchu
chłopskiego. W 1994 r. przeszedł na emeryturę. 17 listopada 2013 odsłonił Pomnik Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami. Zmarł w sobotę
28 lutego 2015 r. o godz. 20.05, w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, w wigilię
swoich 101. urodzin.
Przygotowała: Julia Lepianka kl. III gimn.
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10 lutego 2018 roku zmarł były dyrektor i nauczyciel Szkoły Podstawowej w Medyni
Głogowskiej – Wiesław Giereś.
Wdzięczni za wkład pana Wiesława Gieresia w rozwój tej placówki, pragniemy przybliżyć jego osobę tym, którzy go pamiętają, ale też tym, którzy nie znali go. Udostępniamy przedruk z naszego archiwum, w którym wiele numerów Szkolnego Bzika zachowało się, mimo
zmiany nośników zapisów elektronicznych. Wywiad został przeprowadzony ponad 12 lat temu, bo w grudniu 2005 roku. Wówczas Pan Wiesław Giereś pracował w naszej szkole jako n-l
bibliotekarz. Był to człowiek z pasją, dlatego tym bardziej pragniemy troszkę przybliżyć jego
zainteresowania, zaangażowanie w różne sfery życia zawodowego i społecznego.

dla
z panem Wiesławem

Gieresiem – bibliotekarzem naszej szkoły:

Bzik: Czy lubi Pan swoją pracę?
P. Wiesław Giereś: Nie od zawsze byłem bibliotekarzem. Byłem i czuję się, przede wszystkim nauczycielem – spełnionym, zrealizowanym nauczycielem. Kochałem pracę i ja jej nie byłem obojętny. Dostarczyła mi ona wielu przyjemności i
satysfakcji. Udawało mi się osiągnąć to co
sobie zakładałem. Ucząc potrafiłem uczyć!
Moi uczniowie byli laureatami konkursów
przedmiotowych, zdobyli ponad 40 medali
igrzysk młodzieży szkolnej szczebla wojewódzkiego, wielokrotnie reprezentowali nasze
województwo, uczestniczyli w zawodach
ogólnopolskich. W rankingu sportowych szkół
zajmowaliśmy miejsca od 10-20. Współtworzyłem lokalny LZS. Otrzymałem wiele nagród i wyróżnień. Najważniejsze to:
 medal Zarządu Głównego Szkolnego
Związku Sportowego,
 nagroda i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Zrobimy to sami”
 nagroda Kuratora oświaty,
 kilka nagród Wójta.
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Kiedy powstała „Solidarność”, włączyłem się aktywnie w nurt przemian, współtworzyłem w gminie
nowy związek. Pod koniec lat 80-tych aktywnie działałem w Komitecie Obywatelskim – współtworzyłem samorządność w gminie, powiecie. Byłem radnym 3-ech kadencji i dwukrotnie Rady Gminy
Czarna i członkiem Zarządu oraz Rady Powiatu i członkiem jej zarządu. W latach 90-tych byłem
dyrektorem szkoły. Niedługo wybieram się na emeryturę, w moim odczuciu zasłużoną.
Bzik: Na przerwie w bibliotece jest zwykle sporo osób i ma Pan z kim porozmawiad. Jaki jest Pana
sposób na zwalczanie nudy podczas ciszy lekcyjnej?
P. Wiesław Giereś: Od 2000-nego roku jestem bibliotekarzem (mam takie uprawnienia). A biblioteka to książki, które lubiłem od zawsze, tj. odkąd pamiętam. W 5-tym roku
życia już czytałem, a od 6-ego, chodziłem do szkoły. Zawsze dużo czytałem, teraz też, więc nie mam czasu na nudy w
pracy. Książki nie pozwalają!
A propos nudy: nie jestem znudzony, jestem zmęczony prawie 35-letnią bardzo aktywną pracą, nie tylko zawodową.
Bzik: Zna Pan doskonale historię tej wioski. Czy pochodzi Pan z Medyni Głogowskiej?
P. Wiesław Giereś: Już w podstawówce kochałem historię jako przedmiot szkolny, jako wiedzę o
czymś co było. Od wielu lat jest ona jedną z moich pasji. Śmiem nieskromnie twierdzić, że od lat
80-tych wpisałem się nieco w historię Medyni Głogowskiej. Nic więc dziwnego, że postanowiłem
zainteresować się dokładniej jej wcześniejszymi dziejami.
Bzik: Czy ma Pan przygodę, z którą kojarzy się Panu dzieciństwo?
P. Wiesław Giereś: Dzieciństwo spędziłem na wsi, w kieleckim, w okolicy Kazimierzy Wielkiej,
obcując z przyrodą, zwierzętami. Toteż żywo interesowałem się nimi. Gdzieś tak od IV klasy począwszy, starałem się oswoić jakiegoś ptaka, najczęściej kawkę. Co roku zdobywałem młodą, lecz
na próżno. Ptak bądź zdychał na skutek niewłaściwej diety, bądź odkarmiony odfruwał w siną dal.
Aż wreszcie mój upór został nagrodzony. Młodą kawkę udało mi się nie tylko odchować lecz i
oswoić do tego stopnia, że fruwała za mną wszędzie. A kiedy krzyknąłem; „ka” i wyciągnąłem rękę, przylatywała i siadała na niej. Była wierna jak pies. Spała razem z kurami w kurniku. Przychodziła do domu, aby coś do dzioba dostać, jak nie mogła nic sama zdobyć. Ludzi się nie bała lecz
pochwycić nie pozwalała się nikomu, oczywiście za wyjątkiem mnie.
Skończyły się wakacje, wyjechałem do szkoły do Krakowa. Moja kawka została. Jakiś czas mnie
szukała, później przepadła gdzieś i nie wiem co się z nią stało.
Bzik: Dlaczego przeprowadził się Pan do Medyni Głogowskiej?
P. Wiesław Giereś: Jak już wspomniałem wcześniej, pochodzę z kieleckiego (obecnie świętokrzyskie), gdzie spędziłem dzieciństwo i chodziłem do szkoły podstawowej.
Szkołę średnią ukończyłem w Krakowie – męskie II LO im. Króla Jana III Sobieskiego. Studiowałem zaś na WSP w Rzeszowie.
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Pracowałem najpierw w LO w Żołyni, a później, tj. od 1974 r. w Medyni Głogowskiej. Ożeniłem się w Medyni Łańcuckiej i tak pozostałem tutaj, w Medyni Głogowskiej.
Bzik: Jakie ma Pan pasje poza pracą zawodową?
P. Wiesław Giereś: Zainteresowania mam dość rozmaite. O historii już mówiłem. Kocham też literaturę – dużo czytam, czasem coś sam tworzę, głównie „do szuflady”. Uwielbiam przyrodę, podróże. Oczywiście, dalej interesuję się sportem i polityką. Oprócz tego lubię sobie pomajsterkować.
Bzik: Jaką książkę poleciłby pan uczniom naszej szkoły, jako szczególnie interesującą?
P. Wiesław Giereś: Nie ma takiej jednej, szczególnej książki, bo jest ich bardzo dużo, tak dużo jak
dużo jest naszych upodobań. Jak będziecie czytać, to na pewno znajdziecie swoją ulubioną, najbardziej interesującą. Poza tym staniecie się zdecydowanie bogatsi. Czytajcie, a niebawem przekonacie
się o tym osobiście. Życzę Wam tego z całego serca!
Bzik: Dziękuję Panu za wywiad i życzę miłej pracy!
Wywiad przygotował i przeprowadził Filip Liebchen – ucz. kl. VI a - grudzień 2005 r.
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W dniach 4- 5 marca miała miejsce wizytacja naszej parafii przez ks. bpa Jana
Wątrobę.
Na Mszy św. o godz. 8.00, 4 marca, został powitany ks. biskup przez dzieci i ks. proboszcza
Jana Krzywińskiego. Następnie ks. Biskup na Mszy św. udzielił młodzieży naszej parafii
sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. odbyło
sie spotkanie z grupami duszpasterskimi dorosłych. Nie zabrakło również spotkania z rodzinami kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii.
Natomiast po Mszy św. o godz. 16. ks. biskup
spotkał się z grupami duszpasterskimi dzieci i
młodzieży.
5 marca ks. biskup odprawił Mszę św. dla chorych, po czym odwiedził szkoły w Węgliskach,
Zalesiu, Medyni Łańcuckiej i Medyni Głogowskiej gdzie odbyło się również poświęcenie
nowo wybudowanego przedszkola
Wizytację ks. bp Jan Wątroba zakończył w
mu zakonnym sióstr Służebniczek starowiejskich posługujących w naszej parafii.
Przygotowała: Patrycja Skoczylas – kl. III gimn.
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MIESIĄCE: MARZEC oraz KWIECIEŃ – obfitowały w różnorodne wydarzenia, których nie sposób opisać na łamach tej gazetki szkolnej. Mamy nadzieję, że nie tylko pamiątkowe fotografie pozostaną w kronice, na łamach gazetki, ale również przeżycia zapadną głęboko w pamięć - szczególnie te z poświęcenia przedszkola.
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