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Maj i czerwiec to dwa najpiękniejsze miesiące w roku kalendarzowym, kiedy pojawia
się kolorowo od kwitnących kwiatów,
krzewów i drzew, kiedy dni są najdłuższe, a przed nami perspektywa zakończenia roku szkolnego, z zasłużonymi i
długo oczekiwanymi wakacjami.
Na wakacje zasługują najbardziej Ci uczniowie, którzy solidnie cały
rok pracowali. Niestety w naszej szkole
są tacy, którzy wakacje mieli prawie
cały rok szkolny,… ale to wyjątki!
Ten numer naszej gazetki poświęcimy
tym uczniom, którzy systematycznie
pracowali cały rok szkolny, brali udział
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, angażowali się w funkcjonowanie placówki. Często mieli też czas na zajęcia poza szkołą, udzielając się w Oazie czy Szkolnym Kole CARITAS. Inni często występowali publicznie, uświetniając swoim talentem wokalnym czy recytatorskim szkolne akademie.
Uczyliśmy się także postaw
międzyludzkich poznając przeszłość
swojego narodu i losy przodków, by
umieć dziękować za zdobytą wolność
i budować ją dla siebie i przyszłych
pokoleń. Wolność nie jest dana raz na
zawsze!...
Tyle jesteśmy warci, ale dobra
po sobie pozostawimy wśród innych
ludzi, dlatego zachęcamy do angażowania się w różne charytatywne działania, czy chociażby w pomoc najbliższym w różnych pracach czy nawet w nauce. Każdy z
nas ma inne talenty, więc wykorzystujmy je dla swojego rozwoju i dobra innych. 
Zespół redakcyjny
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3 maja 2014 r. – Święto Konstytucji 3-go Maja;
Dzień ten był dziękczynieniem za wspaniałych Polaków, którzy w XVIII wieku opracowali
najnowocześniejszą w Europie Konstytucję, zawierającą demokratyczne zapisy dotyczące rozwoju i przyszłości Polaków. Ten dzień w naszym
polskim Kościele jest świętem religijnym, gdyż za
królem Janem Kazimierzem czcimy tego dnia Maryję Matkę Bożą, jako Królową Polski. Tego dnia
akademię przedstawili nam uczniowie klasy szóstej, przygotowani przez Panią Alinę Woś i Panią
Jadwigę Rejman.
6 maja 2014 r. – Dzień Europejski:
przygotowani przez Panią Kingę Gancarz
uczniowie klasy piątej pięknie zaprezentowali
nam kulturę, gospodarkę oraz najważniejsze
wydarzenia z życia państw należących do Unii
Europejskiej. Sami obchodziliśmy dziesiątą
rocznicę przystąpienia do UE. Uczniowie brali
udział w konkursach wiedzy o funkcjonowaniu
struktur unijnych. Pomocą w przygotowaniu
tego wydarzenia służyła Pani Alina Kozłowska
i Pan Edward Wandas.
20 maja 2014 r. – dzień urodzin i dziękczynienia za kanonizację Ojca Świętego Jana
Pawła II.
Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej
przygotowani przez Siostrę Dorotę Białowąs oraz
Panią Elżbietę Rączy i Panią Agnieszkę Bernat
przygotowali część artystyczna z tej okazji.
1 czerwca 2014 r. – Międzynarodowy
Dzień Dziecka: u nas był to poniedziałek 2 czerwca i uczniowie mieli swoje święto!  Przede wszystkim nie było zajęć dydaktycznych tylko
zabawy rozrywkowe, zawody sportowe i inne zajęcia rekreacyjne. Szkoda, że taki dzień zdarza się tylko raz w roku!!!
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Podsumowania roku szkolnego skłaniają do wyróżnienia najlepszych uczniów w mijającym roku szkolnym. W związku z tym, pragniemy tą drogą pochwalić najbardziej zaangażowanych i najlepszych uczniów roku szkolnym 2013/2014 roku.
Panie I etapu edukacyjnego, to jest klas I – III nie oceniają stopniami swoich uczniów
lecz opisują efekty ich całorocznej pracy, mówiąc dziecku z czego jest bardzo dobre, co
umie raczej na średnim poziomie, a co sprawia mu największe problemy. Zatem przedstawimy najlepszych uczniów klas: IV – VI szkoły podstawowej oraz klas I – III gimnazjum,
którzy zdobyli najlepsze zachowanie i najwyższe średnie ocen na świadectwie.
Oto oni  :

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Medyni Głogowskiej
Uczniowie
w z o r o w i:

Klasa

kl. IV

kl. V

kl. VI

1.
2.
3.
4.
5.

Kamila Falandys
Małgorzata Kościsz
Kinga Kuźniar
Gabriela Lepianka
Barbara Nizioł

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Anna Bernat
Martyna Dec
Justyna Chmiel
Karolina Kot
Kamil Lech
Julia Lepianka
Wiktoria Michno
Dominika Ruta
Patrycja Ruta
Eryka Sokół
Wojciech Bieniek
Anna Chmiel
Dominika Chmiel
Gabriela Gałgan
Jakub Głowiak
Michalina Kuźniar
Gabriela Mac
Natalia Nizioł
Andżelika Watras
Justyna Wilczak
Maciej Witek

Uczniowie z najwyższymi
ocenami:

Średnia*

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barbara Nizioł
Kinga Kuźniar
Maksymilian Dudek
Kacper Lech
Gabriela Lepianka
Kamila Falandys

5,18
5,09
5,00
4,82
4,82
4,82

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anna Bernat
Martyna Dec
Eryka Sokół
Julia Lepianka
Karolina Kot
Wiktoria Michno
Kornelia Ożóg
Patrycja Ruta

5,55
5,55
5,45
5,36
5,27
5,00
5,00
4,82

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wojciech Bieniek
Jakub Głowiak
Natalia Nizioł
Anna Chmiel
Andżelika Watras
Michalina Kuźniar
Gabriela Mac
Justyna Wilczak
Maciej Witek

roczna

końcowa

5,33
5,33
5,11
5,11
5,11
4,89
4,78
4,89
4,89

5,27
5,27
5,18
5,09
5,09
4,91
4,82
4,82
4,82

Razem: 23 uczniów

Razem: 26 uczniów
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Są też uczniowie, którzy przez cały rok nie opuścili ani jednego dnia nauki.
Uczniowie szkoły podstawowej ze 100% frekwencją:
 Kl. I - Mateusz Chmiel
 Kl. IV – Wiktoria Józefczyk
 Kl. VI – Anna Kłonicka

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Medyni Głogowskiej
Uczniowie
w z o r o w i:

Klasa

I

II

III a

III b

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Karol Chmiel
Kamila Drozd
Aleksandra Dziubek
Klaudia Horzępa
Karolina Kuś
Sabina Michno
Aleksandra Nizioł
Gabriela Szurlej
Bartłomiej Walicki
Gabriela Bojda
Lidia Kot
Marta Lepianka
Magdalena Miś
Paulina Piela
Martyna Witek
Anna Bojda
Justyna Gołojuch
Gabriela Kłonicka
Mariola Tasior
Karolina Bieniek
Paweł Kotula
Mateusz Stafa
Kamil Walicki

Uczniowie z najwyższymi ocenami:

Średnia*

1. Bartłomiej Walicki
2. Gabriela Szurlej
3. Aleksandra Nizioł
4. Kamila Drozd

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Razem: 23 uczniów

Gabriela Bojda
Paulina Piela
Martyna Witek
Weronika Kraska

Anna Bojda
Justyna Gołojuch
Mariola Tasior

Walicki Kamil
Hubert Sokół
Monika Lepianka
Karolina Bieniek
Paweł Kotula

5

5,21
5,00
5,00
4,79
roczna

końcowa

5,25
5,19
4,88

5,33
5,22
4,94

roczna

końcowa

5,44
5,27
4,94
4,69
4,75
Razem: 16 uczniów

Uczniowie gimnazjum ze 100% frekwencją:
 Kl. I – Magdalena Kłonicka
 kl. III a – Gabriela Kłonicka

5,20
5,14
5,07
5,00

5,50
5,29
5,00
4,83
4,78

Konkursy:
Wielu uczniów naszych szkół brało udział
w konkursach o różnej tematyce. Duże sukcesy, które potwierdzają licznie zdobyte trofea w przeróżnych zawodach sportowych,
odnoszą nasi szkolni sportowcy. 
Są też tacy uczniowie jak:
 Jakub Bernat
 Hubert Sokół
 Kamil Walicki
którzy jesienią tego roku pojadą do Brukseli
do Parlamentu Europejskiego w nagrodę za zdobycie I miejsca w II Powiatowym Konkursie pt.
„UNIA EUROPEJSKA WCZORAJ I DZIŚ”.
Nagrodę ufundowała pani Elżbieta Łukaciejewska – posłanka PO do Parlamentu Europejskiego
z Podkarpacia. Konkurs odbył się w Publicznym
Gimnazjum nr 1 w Łańcucie 19 maja 2014 r.

Wszystkim, którzy uczą się, mają aspiracje i ambicje, życzymy dalszych sukcesów i
wierzymy, że pozytywnie zmotywują tych, którym często nic się nie chce . Warto nie
tylko dużo wiedzieć, ale też warto zdobywać nagrody!!!
GRATULUJEMY NAJLEPSZYM 
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Wiele prawdy mówi nam przysłowie: „Cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie co posiadacie…”
W tym artykule pragniemy przybliżyć nie tylko naszą miejscowość, która jest szeroko w Polsce
znana przede wszystkim z garncarstwa, jej twórców, a turystycznie z „Zagrody
Garncarskiej”, ale chcemy wszystkim przybliżyć
gospodarzy naszego regionu. Nie zawsze znamy
osoby, które na co dzień przewodniczą działa-

niom naszych instytucji czy struktur administracyjnych, którym na imię: gmina, powiat, województwo.
Uczniowie Zespołu Szkół w Medyni
Głogowskiej są mieszkańcami tej miejscowości lub mieszkańcami Pogwizdowa.
Obie miejscowości należą do Gminy Czarna, która jest częścią powiatu łańcuckiego i
należy do województwa podkarpackiego.
Nasza mała ojczyzna ma swoich Gospodarzy:
Panie Dyrektorki szkół, w osobach: Pani Halina Dudek i Pani Lucyna Pajęcka.
Gospodarzem gminy czyli wójtem jest Pan Edward Dobrzański,
starostą powiatu łańcuckiego - Pan Adam Krzysztoń;
wojewodą Podkarpacia - Pani Małgorzata Chomycz- Śmigielska, a jej zastępcą - wicewojewoda Pani Alicja Wosik.
Marszałkiem województwa podkarpackiego jest
Pan Władysław Ortyl, który ma dwóch wicemarszałków: Pana Jana Burka i Pana Lucjana Kuźniara.
Wracając do naszej Gminy Czarna pragniemy przybliżyć jej dane liczbowe, to jest wielkość, która wynosi
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78,11km2 powierzchni i składa się z ośmiu sołectw czyli miejscowości o nazwie: Czarna,
Dąbrówki, Krzemienica, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Pogwizdów, Wola Mała, Zalesie, w których zamieszkuje łącznie ponad 11 tysięcy mieszkańców. Jak podają
gminne informatory; na 1 km2 przypada 141,2 mieszkańców, przy średniej wojewódzkiej dla
terenów wiejskich 104,8 osób, a zatem zaliczyć ją można do terenów gęstozaludnionych.
Geograficznie gmina leży w obrębie Płaskowyżu Kolbuszowskiego w południowej części
Kotliny Sandomierskiej. Jest to obszar płaskich garbów, o kierunku zbliżonym do równoleżnikowego, oddzielonych od siebie płaskimi
dolinami po obu stronach rzeki Wisłok. Linia
kolejowa biegnąca ze wschodu na zachód
przez Krzemienicę, przechodzi dokładnie po
linii granicznej dwóch krain geograficznych:
Kotliny Sandomierskiej, na której leży więk-

sza część gminy i Pogórza Rzeszowskiego,
którego wzniesienia wprowadzają nas w inne krajobrazy geograficzne i są niewielką
częścią gminy, na której położona jest w
głównej mierze Krzemienica – największa
miejscowość Gminy Czarna.
Krajobraz charakteryzuje się płaską rzeźbą terenu i poprzedzielany jest dolinami
oraz potokami. Najwyższe wzniesienie to:
Królewska Góra – 261 m n.p.m. w Medyni
i Góra Zalas – 259,6 m n.p.m. leżąca między
Rakszawą a Zalesiem.
Jako współgospodarze szkoły mamy swoją reprezentację w Samorządzie Uczniowskim, którego działalność organizacyjną od kilku lat wspiera Pani Alina Kozłowska.
Samorząd oprócz różnych uczniowskich inicjatyw, koordynuje opieką nad pomnikiem
upamiętniającym ofiary II wojny światowej. Jest to miejsce, przy którym odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe, gdzie lokalne władze składają wieńce i znicze.
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Uczniowie również składają tam kwiaty i zapalają znicze. Pielęgnując takie miejsca , pielęgnujemy pamięć o tych, którzy swoje życia oddali za wolność, ale okazujemy też wdzięczność za wolność, za to, że żyje się nam lepiej i bezpieczniej.
Dbałość o miejsca historyczne, poszerzanie
wiedzy o lokalnym patriotyzmie oraz o historii
Polski, jej wielu tragicznych losach, jest powinnością każdego Polaka. Uczniowie teraz
poznający przeszłość, w niedługiej przyszłości,
będą decydować o przyszłości swojej małej i
dużej ojczyzny oraz o losach Europy.
Dlatego udział w każdej akademii, w konkursach szkolnych, pozaszkolnych jest okazją do
bliższego poznania historii swojego kraju, Europy, do poszerzenia wiedzy z wielu dyscyplin
naukowych.
Szczególne miejsce i czas w naszej szkole mają akademie poświęcone Patronowi
– Janowi Pawłowi II, dzisiaj już Świętemu, patronującemu całemu Kościołowi
Świętemu. Wielkość tego Człowieka, a
zarazem bliskość, pobudza zawsze do
refleksji i motywuje do stawania się coraz lepszym. Jego ciężkie życie, którego
dorastanie przypadło na straszliwe czasy
II wojny światowej oraz tragiczne losy
życia rodzinnego, tylko wzmocniły Go.
Niech taka właśnie postawa będzie dla
nas wszystkim motywacja do ciągłej pracy, a nie do rozgrzeszania się, bo jest trudno, bo się
nie da, bo mi się nie chce….
Poza tymi korzyściami, są jeszcze inne, jak odnoszony sukces osobisty, który dowartościowuje nas w oczach innych i podnosi samoocenę, a
też daje wymierne korzyści materialne . One
też są cenne!!! Zachęcamy do zaangażowania
w przyszłym roku szkolnym oraz do aktywnego odpoczynku podczas wakacji. Spróbujmy przeczytać jakąś książkę, pobiegajmy, zagrajmy z innymi w piłkę, rozmawiajmy ze sobą
patrząc sobie w oczy, a nie za pomocą facebooka czy SMS-ów.
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Przychodzi Agnieszka do lustereczka i zapytuje:
- Lustereczko, lustereczko powiedz przecie kto jest najpiękniejszy
na świecie?? Lustereczko na to: - Odsuń się, bo nie widzę!!

Bankier - ktoś, kto pożyczy Ci swój parasol podczas pięknej
pogody, natomiast kiedy zaczyna padać, natychmiast go odbierze.

Ekonomista - ekspert, który potrafi dzisiaj dokładnie wyjaśnić,
czemu jego wczorajsza prognoza na dziś się nie sprawdziła.

Inflacja - powód, dla którego musisz przeżyć ten rok za pieniądze jakie zarabiałeś w zeszłym.
Doświadczenie - coś, co zdobywasz tuż po chwili w której go potrzebowałeś.

Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do krótkiej przerwy
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika.
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł...

Szczyt cierpliwości:
Wejść na facebooka po 20-tej...
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Czas wakacji niestety sprzyja NIEKONTROLOWANYM SŁOWOM,
WULGARYZMOM!!! Chcąc podkreślić swoją – źle pojętą WOLNOŚĆ – wiele
osób niestety używa przykrych dla ucha słów. Słowa wypuszczone z ust niestety
NIGDY NIE WRACAJĄ. Krzywdzą bardzo. Pamiętajmy o tym podczas wakacji
i nie tylko… poniższe zadanie, które towarzyszyło nam przez cały mijający rok
szkolny, pragniemy przedłużyć na kolejny i w … nieskończoność!
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Tym numerem

podsumowujemy rok szkolny

2013/2014. Życzymy wszystkim spokojnych, zdrowych i bezpiecznych wakacji. Pragniemy, by był to czas odpoczynku ale nie zmarnowany czas! Raz
przeżyta chwila nigdy już nie powróci, nawet gdybyśmy tego bardzo pragnęli.
Naszym najstarszym Koleżankom i Kolegom z trzecich klas gimnazjum, życzymy sukcesów w nowych szkołach. Niech wybory i podjęte
decyzje będą trafne i przyniosą Wam
satysfakcję. Życzymy, by nowe środowisko, w jakim się znajdziecie było dla
Was Wszystkich miejscem życzliwym
i przepełnionym wrażliwością oraz dobrem. Sami też dajcie się poznać jako
mili i sympatyczni Nastolatkowie, którym nie obca jest wrażliwość, pracowitość, ambicje i życiowe aspiracje.
Szczególnie dziękuję Osobom pracującym z Zespole Redakcyjnym naszej
gazetki: Justynie Gołojuch, Ani Bojdzie i Kamilowi Walickiemu.
Serdeczne podziękowania kieruję do Justynki, która zawsze solidnie
i na czas przygotowywała swoją rubrykę niusów szkolnych i nie tylko.
Bardzo dziękuję Wam w swoim imieniu oraz w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej.
opiekun i realizator strony graficznej
Zdzisława Liebchen
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