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Marzec i kwiecień są miesiącami przełomowymi pod względem aury, często okre-

ślanymi jako przedwiośnie. „W marcu – jak w garncu”; „Kwiecień – plecień”; itp. po-

wiedzenia odzwierciedlają huśtawkę pogodową o tej porze roku. Pogoda ma ogromny 

wpływ na nasze funkcjonowanie, o czym wszyscy wiemy, dlatego z radością witamy 

każdy słoneczny dzień.  

„Słońcem” może być każdy z nas, dlatego w tym numerze 

kolejny raz zachęcamy do życia pełnego pasji, aktywności fizycz-

nej i intelektualnej.  

Zaprezentujemy osobowości pełne pasji, ludzi pełnych po-

mysłów na swoje życie oraz 

życie swojej ojczyzny. Pasjona-

tów, patriotów, dla których wartości ponadczasowe, 

uniwersalne, wyznaczają ich działania.  

Tacy byli żołnierze wyklęci, a raczej NIE-

ZŁOMNI, a także ci którzy zostali wymordowani w 

Katyniu i jego okolicach w kwietniu 1940 roku. Ma-

rzec i kwiecień przypominają nam te straszne wy-

darzenia. Jednak bohaterzy tych wydarzeń są dla 

nas przykładem pięknego życia, dla których nie 

ważne było własne życie, tylko wierność zasadom i 

ideałom, etos, do którego zostali wychowani i dla którego żyli. 

W czasach dobrobytu, życia opływającego w przy-

jemności oraz wygody, mało osób decyduje się na wyrzecze-

nia czy jakieś dragońskie diety, systematyczne ćwiczenia, 

rezygnację z przyjemności, a czas Wielkiego Postu może być 

taką okazją, by ćwiczyć swoją silną wolę. 

Pielęgnujmy radość życia, pielęgnujmy cenne wartości 

i to co czyni nas niezłomnymi w naszych relacjach z innymi, czyli dobroć, pomoc po-

trzebującym, wrażliwość, nawet uśmiech.  

Nie oceniajmy, a doceniajmy! Doceniajmy się i to co mamy! 

 

Zdzisława Liebchen - opiekun Zespołu Redakcyjnego   -  
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31 stycznia 2019 r. – wywiadówka międzyse-

mestralna, za I półrocze roku szkolnego: spotkanie 

ogólne z dyrektorem szkoły i prezentacja osiągnięć 

za miniony semestr oraz spotkania wychowawców 

klas z rodzicami uczniów. 

2 lutego 2019 r. – choinka szkolna – tradycyj-

ny bal noworoczny dla uczniów Zespołu Szkół w 

Medyni Głogowskiej, organizowany przez Radę Ro-

dziców. 

11 – 24 lutego 2019 r. - ferie zimowe: zajęcia 

sportowe na sali gimnastycznej dla chętnych 

uczniów oraz zajęcia świetlicowe.  

15 lutego 2019 r. – spotkanie uczniów naszej 

szkoły i mieszkańców Medyni Głogowskiej z miesz-

kanką naszej wioski, panią Anną Wicher – żeglarką, 

która z pasją realizuje swoje marzenia. 

1 marca 2019 r. – Dzień Żołnierzy Wyklętych 

– dzień, który ma coraz więcej zwolenników, ludzi 

zainteresowanych tym okresem budowania nowego 

państwa totalitarnego. 

8 marca 2019 r. – Międzynarodowy Dzień Ko-

biet; święto, które mimo komunistycznych korzeni, 

bardzo dobrze przyjęło się w naszej tradycji i jest miłe nie 

tylko dla kobiet, ale też mężczyzn, którzy tego dnia o swoich 

Paniach pamiętają. Symbolem Dnia Kobiet jest wręczany 

kwiatek, bądź czekolada. Uczniowie z Samorządu Uczniow-

skiego pamiętali o wszystkich nauczycielkach oraz o swoich 

koleżankach, składając im życzenia i słodką czekoladę.   

marzec 2019 r. – uczniowie wszystkich klas naszej 

szkoły skorzystają z oferty polskiego kina ZORZA w Rze-

szowie w ramach repertuaru pt. „Rekolekcje z kinem ZO-

RZA”, oglądając filmy z „przesłaniem”.  

Przygotował: Kacper Lech – kl. III gimnazjum 
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W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwa-

łę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, 

które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podję-

cie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając 

w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim 

więzio-

nym i 

prze-

ślado-

wanym 

człon-

kom 

organizacji Wolność i Niezawi-

słość. Było to pierwsze tej rangi 

uhonorowanie żołnierzy zbroj-

nego podziemia antykomunistycznego, które jawnie walczyło z pojałtańskim porządkiem 

Polski i Europy, gdzie po raz kolejny Polacy zostali zdradzeni przez międzynarodową klasę 

polityczną.  

W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wokół Po-

rozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, 

reprezentującego takie organizacje jak: 

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił 

Zbrojnych, Światowy Związek Żołnie-

rzy Armii Krajowej, wsparte przez opol-

skie władze samorządowe, zwróciły się 

o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnie-

rzy Antykomunistycznego Podziemia. 

Od początku poparcia dla inicjatywy zadeklarowały kluby parla-

mentarne Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.  

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowe-

go święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Ustawę o Narodowym Dniu 

Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" podpisał 3 lutego 2011 r. prezydent Bronisław Komo-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Wolno%C5%9B%C4%87_i_Niezawis%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Si%C5%82y_Zbrojne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_Si%C5%82y_Zbrojne
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Zwi%C4%85zek_%C5%BBo%C5%82nierzy_Armii_Krajowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Zwi%C4%85zek_%C5%BBo%C5%82nierzy_Armii_Krajowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klub_(parlament)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klub_(parlament)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Platforma_Obywatelska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_i_Sprawiedliwo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inicjatywa_ustawodawcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
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rowski, podejmując inicjatywę ustawodawczą w zakresie tejże uchwały podjętą wcze-

śniej przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.  

Zatem mianem Żołnierzy Wyklętych określani są żołnierze 

tworzący powojenną konspirację, bo nie zgadzali się na powsta-

nie nowego państwa pod okupacją radziecką, państwa komuni-

stycznego. Wielu żołnierzy walczących o odzyskanie niepodle-

głości, miało nadzieję na powrót państwa polskiego sprzed II 

wojny światowej. Niestety nowe władze zaczęły niszczyć przed-

wojenny etos Polski, wprowadzając na salony polityki radziec-

kich dowódców. Tworząc państwo robotniczo-chłopskie, w któ-

rym niszczono inteligencję, ludzi wykształconych, patriotów, 

prawdziwych Polaków, którzy nie sprzedawali za układy, stano-

wiska i pieniądze swoich przekonań.  

Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w moko-

towskim więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, komuniści 

strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrze-

szenia Wolność i Niezawisłość – pułkownika Łukasza Cieplińskie-

go i jego towarzyszy walki:  majora Mieczysława Kawalca, majora 

Adama Lazarowicza, kapitana Józefa Batorego, kapitana Francisz-

ka Błażeja, kapitana Józefa Rzepkę i porucznika Karola Chmiela. 

Tworzyli oni ostatnie kierownictwo, ostatniej ogólnopolskiej kon-

spiracji kontynuującej od 1945 roku działo  ARMII KRAJOWEJ.  

Byli najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeń-

stwa polskiego wobec narzuconej władzy.  W 1945 r. działało w 

nim nawet 200 tys. konspiratorów. 20 tysięcy z nich walczyło w 

oddziałach partyzanckich, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy za-

pewniało partyzantom m.in. schro-

nienie i łączność.  

Propaganda komunistyczna w 

PRL nazywała żołnierzy konspiracji 

niepodległościowej „zaplutymi kar-

łami reakcji”. Bohaterowie podziemia antykomunistycznego 

za swoje działania skazywani byli na śmierć, wieloletnie wię-

zienie lub pobyt w obozach.  

 Wśród ofiar byli m.in. rotmistrz Witold Pilecki „Wi-

told”, generał August Fieldorf „Nil”, Danuta Siedzikówna 

„Inka”, Józef Kuraś „Ogień”, Zygmunt Szendzielarz „Łu-
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paszka”, Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój”, Hieronim Dekutowski „Zapora” czy mjr 

Władysław Koba „Żyła”, ppor. Leopold Rząsa „Wacław” i ppor. Michał Jan Zygo 

„Szymon” z Podkarpacia.  

 Dzisiaj możemy podziwiać i dziękować Polakom, wier-

nym i walecznym, prawdziwym Polakom za wolną i niezależ-

ną Polskę. Poświęcili swoje życie, swoje rodziny na szali zwy-

cięstwa demokracji i wolności. Nigdy nie poddali się, nie poszli 

na układy, nie zrezygnowali z walki o Polskę niezależną.  

Kim była m. in. Danuta Siedzikówna "Inka"?  

Żołnierze wyklęci - Danuta Siedzikówna "Inka" i Feliks 

Selmanowicz "Zagończyk" - zostali skazani przez komunistyczny 

sąd na karę śmierci w 1946 roku. Wyrok przez rozstrzelanie wy-

konano 28 sierpnia 1946 roku, w więzieniu przy ulicy Kurkowej 

w Gdańsku. Dowódcą plutonu egze-

kucyjnego był podporucznik Franci-

szek Sawicki. "Inka" miała wówczas niespełna 18 lat, "Zagoń-

czyk" - 42. Danuta Siedzikówna była sanitariuszką 5. Wileńskiej 

Brygady Armii Krajowej, odtworzonej i dowodzonej przez Zyg-

munta Szendzielarza "Łupaszkę". Podporucznik Feliks Selma-

nowicz walczył w 3., 4. oraz 5. Wileńskiej Brygadzie AK. "Inka" 

i "Zagończyk" do końca zachowali niezłomną postawę. Przed 

śmiercią wykrzyknęli „Niech żyje Polska!”.  

Siedzikównę zabił strzałem w głowę dowódca plutonu eg-

zekucyjnego z Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 28 sierpnia 1946 roku o godz. 6.15. 

Wcześniejsza egzekucja z udziałem żołnierzy się nie udała; żaden nie chciał uśmiercić "In-

ki", choć strzelali z odległości trzech kroków. 

Mogiła „Inki” i „Zagończyka” przez lata pozostawała nieznana. Dopiero w 2014 roku 

pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej odkryli na gdańskim Cmentarzu Garnizonowym 

ich szczątki. Potwierdziły to badania genetyczne. W grypsie przesłanym z więzienia Danuta 

Siedzikówna napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.  

Dokładny przebieg tego sądowego mordu, znany dzięki zeznaniom świadków, został 

przedstawiony w widowisku teatralnym Telewizji Polskiej „Inka 1946. Ja jedna zginę”. 

Życie i postawa „Inki” może być wzorem dla młodzieży! W 2007 roku prezydent 

Lech Kaczyński odznaczył Danutę Siedzikównę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodze-

nia Polski  Polonia Restituta. 

Cześć Ich pamięci!  

Opracowała i przygotowała: Aleksandra Piela kl. VIII sp 
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„Klub żeglarski w Medyni? A dlaczegóż by nie. Zwłaszcza gdy mogłaby go poprowa-

dzić żeglarka z takim doświadczeniem jak Anna Wicher, która od 2 lat mieszka w naszej 

gminie i chce podzielić się z nami swoją pasją! Na spotkaniu Ania zabierze nas w podróż 

na daleką północ, posłuchamy szant i nauczymy się techniki wiązania węzłów żeglar-

skich.” – tak brzmiała zapowiedź dyrektorki GOK 

w Czarnej, pani Małgorzaty Wisz na plakacie, za-

praszającej nas na spotkanie z niezwykłą kobietą, 

panią Anną Wicher. Uczniowie ZS w Medyni 

Głogowskiej, skorzystali z oferty GOK-u i wybra-

liśmy się 15 lutego 2019 roku do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Medyni Głogowskiej na go-

dzinę 18.00, gdzie odbyło się spotkanie z żeglar-

ką, panią Anną Wicher. Jest to kobieta, która podróżowała po świecie żaglówkami. Jedną z 

jej ulubionych podróży był rejs na Spitsbergen, czyli na największą wyspę w Norwegii. 

Położona jest na Archipelagu Svalbard, na Morzu Ark-

tycznym. Powierzchnia wyspy wynosi ok. 39 tys. km², 

jest górzysta (do 1717 m n.p.m.) i w dużej mierze pokry-

ta lodowcami. Kobieta opowiadała o swoich przeżyciach 

podczas podróży. Mówiła również, że to nie jest to takie 

łatwe jak nam się wydaje. Arktyczna podróż była możli-

wa dzięki prezentacji multimedialnej, która nas 

przeniosła w odległe i mroźne miejsca.  Opowieść o 

podróży rozpoczęła się od wejścia na pokład statku 

w Gdańsku. Następnie przepływali obok Szwecji i 

Norwegii. Wiele razy na swej drodze spotkali delfi-

ny, a także wieloryby. Żeglarka pokazywała zdjęcia 

z swej podróży. Na jednym z nich znajdowała się 

ona czytająca książkę w śpiworze,  by odpocząć na świeżym powietrzu. Niestety nie było to 

takie łatwe z powodu bardzo niskiej temperatury, w której najtrudniejsze okazało się prze-

kręcanie stron, w tym lodowatym zimnie. Od celu dzieliło ich nie już nie wiele, lecz utknęli 

w zamarzniętym morzu. Po chwilach strachu udało się im wydostać. Gdy już się dostali na 

wyspę Spitsbergen, zostali mile przyjęci przez naukowców z Polskiej Stacji Polarnej 

Hornsund. Jest to całoroczna stacja badawcza położona kilkaset metrów od Zatoki Białych 

Niedźwiedzi. Jeden z naukowców zabrał podróżnych na zwiedzanie okolic, wraz ze sobą 

miał strzelbę, bez której nie mogliby się wybrać na tę wyprawę, z powodu zagrożenia ata-

https://pl.wikipedia.org/wiki/N.p.m.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lodowiec
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kiem przez niedźwiedzie polarne. W tej części świata przebywa wiele niedźwiedzi polar-

nych, które w każdym momencie mogą zaatakować człowieka. Żeglarka mówiła o pięknych 

krajobrazach na tej wyspie. Anna Wicher uznała, iż to była jej najlepsza wyprawa trwająca 

dwa i pół tygodnia. Pomimo wielu trudności, 

którymi był na przykład brak wody z powodu 

zepsucia się jednego z pojemników, więc nie 

wolno było im się kąpać ani myć. Wodę mogli 

jedynie używać do picia i umycia twarzy oraz 

zębów. Żeglarka podzieliła się z nami informa-

cją, iż jest zwolenniczką zimniejszych wypraw. 

Na tym spotkaniu można było  dowiedzieć się o 

różnych rodzajach statków, a także żeglarka po-

kazywała różne rodzaje węzłów żeglarskich. 

Można było popróbować swoich możliwości i 

nauczyć się np.: ósemkę, węzeł płaski, ko-

twiczny, …. Węzłów uczyła nas córka pani 

Anny – Ola Zuszek, dziewczynka z przedszko-

la – klasy zerówkowej.  

Żeglarka przyniosła ze sobą fachową literaturę, 

mapy, widokówki miejsc, które przywiozła ze 

sobą z niesamowitych wypraw. 

Pani Anna jest kobietą, która ma nie tylko swoją pasję, ale dzieli się radością poznawania 

świata z innymi i pokazuje, że nie zależnie od miejsca, w którym się mieszka, można dotrzeć 

różnymi środkami transportu w najdalszy zaką-

tek 

świata. 

 Pani Wicher pokazała nam, że można w 

życiu robić różne rzeczy, czasem trudne do wyobrażenia, pod warunkiem, że ma się marze-

nia, pasje, które trzeba PO PROSTU  REALIZOWAĆ!   

Dziękujemy za cenną lekcję życia i życzymy kolejnych, równie ciekawych wypraw. 

 

Artykuł przygotowała: Martyna Grzesik – kl. VIII sp 
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W bieżącym roku szkolnym 

2018/2019 zajęcia edukacji wczesnoszkolnej 

w pierwszych klasach naszej szkoły zostały 

uatrakcyjnione dzięki dwóm nowym ekra-

nom interaktywnym nabytym w ramach 

rządowego programu "Aktywna tablica".  

 

Dotykowe monitory interaktywne 

są intuicyjne i łatwe w obsłudze, umożli-

wiają wykorzystanie Internetu i wielu 

aplikacji równocześnie, co pomaga w zrozumieniu złożonych treści dydaktycznych. 

Tradycyjne tablice, kreda odeszły do lamusa…  

Zrobiliśmy kolejny krok w rozwoju cywilizacji! 
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Dzieci chętnie korzystają z monitorów, nawet podczas przerw międzylekcyjnych, 

rysując po niej w różnych kolorach. W każdej chwili mogą korzystać z Internetu czy 

innych aplikacji używając grafiki komputerowej, programów  edukacyjnych. 
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Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny napisał 

IDIOTA. Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela i mówi: 

- Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę, a nie się 

podpisywać. 

Na dyskotece Jasio podchodzi do siedzącej przy stole dziewczynki i 

pyta:  

- Zatańczysz?  

- Tak, chętnie.  

- To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść.  

Jasiu przychodzi do szkoły i pyta się nauczycielki: 

-Czy ukarałaby mnie pani za coś czego nie zrobiłem? 

-Oczywiście, że nie!  

- To ja nie zrobiłem pracy domowej.   

Kto z was zrobił dobry uczynek?  

- Mnie udały się dwa.  

- Jakie Jasiu?  

- W sobotę pojechałem do babci i babcia bardzo się ucieszyła.  

- A drugi?  

- W niedzielę wyjechałem od babci i babcia ucieszyła się jeszcze 

bardziej.  

 

Ksiądz pyta na religii Jasia:  

- Jasiu, gdzie mieszka Bóg?  

- W mojej łazience.  

- A czemu tak uważasz?  

- Bo jak rano siedzę w łazience to mama woła: Boże! Siedzisz tam 

jeszcze?  

Przychodzi Jasiu do taty i woła: 

- Tato, tato, słyszałem, że Twój ojciec był głupi. 

A ojciec na to: - Chyba Twój!  



12 
 

  

Wiele wydarzeń tragicznych  miało 

miejsce na przełomie marca i kwietnia w róż-

nych okresach naszej ojczyzny. Polska, jako 

kraj, wielu wspaniałych, wykształconych ro-

daków straciła w kwietniu 1940 roku na Kre-

sach ówczesnej Polski; w okolicach Katynia, 

Starobielska, Charkowa, Smoleńska,… 

Żyjąc w czasach dobrobytu, pamię-

tajmy o tych, którzy życie oddawali na Pol-

skę, za wolność, za przyszłość Polaków dnia 

dzisiejszego.  

 Przed uczniami ostatnich klas egzaminy gimnazjalne i na zakończenie 

edukacji szkoły podstawowej w VIII klasie. Żegnamy ostatnią klasę gimnazjalną, a 

wraz z nią przechodzący do historii etap nauki w gimnazjum.  Wielu absolwentów 

gimnazjum uczęszczało do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Od 1 wrze-

śnia 2019 roku nie będzie tych szkół. Wracają czteroletnie licea ogólnokształcące, 

pięcioletnie technika, przygotowujące do zawodu i do matury oraz trzyletnie szko-

ły branżowe, dawniej potocznie nazywane zawodówkami.  

Korzystajmy z czasu jaki przed nami został do efektywnej nauki, do osią-

gnięcia dobrych ocen. To nasz obowiązek i nasza codzienna praca. NAUKA - może 

być łatwa i przyjemna!!! Sztuka uczenia się, dzięki 

wielu możliwościom korzystania z różnych źródeł 

informacji powinna być łatwa i przyjemna  - cze-

go sobie i wszystkim życzymy.  

Życzymy najlepszych wyników na egzami-

nach oraz radosnych, dobrych Świąt Wielkanoc-

nych, które będziemy przeżywać w kwietniu. 
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