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Za nami sprawdzian szóstoklasisty i egzaminy gimnazjalne,… a przed nami za kilka tygodni 

perspektywa odpoczynku wakacyjnego!!!  

A to już ostatni w tym roku szkolnym numer gazetki, w którym pragniemy przypomnieć co 

się u nas działo.  Ostatnio wiele się działo i jeszcze będzie wiele wydarzeń… Maj i czerwiec budzą 

przyrodę do życia, wszystko dookoła jest kolorowe, a  zieleń zachwyca swoją świeżą barwą i czy-

stością. Nie ma się zatem co dziwić, że w tym okresie jest najwięcej wycieczek szkolnych. W tym 

czasie przypada święto naszych mam i tatusiów, a nasza szkoła organizuje Gminny Konkurs Papie-

ski o Janie Pawle II, który przygotowuje pani Agnieszka Bernat. O naszym Patronie; Świętym Janie 

Pawle II powstało wiele pieśni, zrobiono Mu wiele zdjęć i poświęcono Mu różne utwory literackie, 

a najwięcej wierszy. Uczniowie naszej gminy chętnie  prezentowali tę postać, wykorzystując w tym 

celu swoje talenty muzyczne, plastyczne i recytatorskie.  

Szkolny konkurs pt „Nasza klasa jest wspólnotą” or-

ganizowany przez pedagoga szkolnego dla chętnych zespo-

łów klasowych, był okazją zaprezentowania się i lepszego 

poznania podczas wspólnych zabaw, rozrywki, gdyż nagrodą 

w konkursie jest ognisko klasowe.   

Planując wakacje, przypominamy, by nie był to czas 

stracony dosłownie. Jak zwykle zachęcamy do aktywności i 

poznawania swojej małej ojczyzny, która kryje wiele tajemnic, ciekawych miejsc oraz zachęca do 

udziału w różnych atrakcyjnych imprezach. Wybierajmy te wydarzenia, które obfitują w pozytywne 

przeżycia, są wolne od agresji, przemocy fizycznej i wulgarności w mowie i zachowaniu oraz wolne 

od wszelkich używek. Wolny czas w nadmiarze podczas wakacji, niestety sprzyja nudzie, a tym 

samym szukaniu złych sposobów na uatrakcyjnienie życia. Pamiętajmy, że szacunek do człowie-

czeństwa jest miarą wolności, która ogranicza się do Miłości Boga Stwórcy, do Miłości bliźniego i 

siebie samego! Gdy wydaję się, że jest pustka wokół – jest na pewno Bóg! On mówi w ciszy! W 

ciszy uczymy się, lepiej słyszymy, lepiej widzimy i lepiej nam mówić, rozumieć innych…. 

Zatem ładujmy akumulatory poznawania, by więcej zobaczyć, by więcej wiedzieć, by lepiej 

funkcjonować i radzić sobie w różnych sytuacjach. Te życzenia kieruję do wszystkich, a szczegól-

nie do naszych gimnazjalnych trzecioklasistów, życząc im  wielu wspaniałych, dobrych kolegów w 

nowych szkołach, wielu sukcesów i dobrych ocen w wybranych przez siebie szkołach ponadgimna-

zjalnych.  

Powodzenia i miłego odpoczynku na czas wakacji!  

              Zdzisława Liebchen - opiekun Zespołu Redakcyjnego   
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5 kwietnia 2016 r.  -  sprawdzian szósto-

klasisty  

14 kwietnia 2016 r. – akademia z okazji 

76 rocznicy mordów Polaków w Katyniu, Char-

kowie, Miednoje i innych miejscach Rosji przy-

gotowana przez uczniów kl. III Gimnazjum pod 

opieka pani Anny Gaweł. 

 14 kwietnia 2016 r. – 1050 rocznica 

Chrztu Polski; z tej okazji siostra Urszula Majcher zorganizowała konkurs plastyczny 

wśród uczniów na plakat przedstawiający przyczyny i skutki tego ważnego dla naszego na-

rodu wydarzenia. 

18, 19 i 20 kwietnia 2016 r. – egzaminy 

gimnazjalne dla uczniów klasy trzeciej 

1 maja 2016 r. – Święto Pracy 

2 maja 2016 r. – święto flagi polskiej 

3 maja 2016 r. – akademia z okazji 225 

rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 

przygotowana przez panią Alinę Woś z uczniami piątej klasy 

17 maja 2016 r. – II Gminny Konkurs  o 

Janie Pawle II 

maj 2016 r. -/ konkurs na ikonę Maryjną 

– S. M. Urszula Majcher 

24 maja 2016 r. – akademia klas I – III sp 

oraz oddziałów przedszkolnych i zerówki dla 

mam i tatusiów z okazji ich święta 

26 maja 2016 r.  – uroczystość Bożego 

Ciała   

1 czerwca 2016 r. – Międzynarodowy Dzień Dziecka 

24 czerwca 2016 r. – zakończenie roku szkolnego 2015/2016. 
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3 maja 1791 Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację 

ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą na 

świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i 

obowiązki obywateli. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. Dawała nadzieję na 

wzmocnienie państwa polskiego, w którym przez wieki dominowała zasada "liberum veto". 

Konstytucja 3 maja, będąca 

skutkiem dążeń do naprawy sto-

sunków wewnętrznych w Polsce 

po I rozbiorze w 1772 r., pozo-

stawiała w Polsce ustrój stanowy, 

wprowadzając jednak pewne 

zmiany. Zmniejszono wpływy 

polityczne magnaterii na zarząd 

kraju poprzez wykluczenie z sej-

mików szlachty nie posiadającej 

ziemi, będącej warstwą najbar-

dziej podatną na wpływy i prze-

kupstwo. W prawie wyborczym 

feudalny cenzus urodzenia szla-

checkiego zastąpiono cenzusem posiadania. 

Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr ziemskich i uzyskiwania szlachec-

twa. Utrzymując poddaństwo chłopów, konstytucja pozbawiała jednak szlachtę prawa naj-

wyższej zwierzchności wobec poddanych, przyjmując ich "pod opiekę prawa i rządu krajo-

wego". Indywidualne umowy chłopów z dziedzicami o zamianę pańszczyzny na czynsz nie 

mogły już być samodzielnie unieważniane przez szlachtę.  

Postanowienia Konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność między Koro-

ną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katoli-

cyzm, przy tolerancji dla innych uznawanych przez państwo wyznań. Konstytucja 

dziła trójpodział władzy: władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy parlament, 

składający się z Sejmu - 204 posłów spośród szlachty-posesjonatów i 24 plenipotentów 

miast oraz Senatu (złożonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod pre-

zydencją króla), którego rolę znacznie zmniejszono. 
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Zniesiono instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto, decyzje miały zapa-

dać zwykłą większością głosów. Kadencja Sejmu trwała 2 lata, posiedzenia zwoływane 

były w razie potrzeby, co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu "poprawy konstytucji". 

Władzę wykonawczą przyznano królowi 

wraz z Radą, tzw. Strażą Praw, złożoną z pry-

masa i pięciu ministrów: policji, pieczęci (spraw 

wewnętrznych), interesów zagranicznych, wojny 

i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie 

odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez 

siebie akty. Król był przewodniczącym Straży, 

miał prawo nominacji biskupów, senatorów,  

ministrów, urzędników i oficerów, w razie woj-

ny sprawował naczelne dowództwo nad woj-

skiem. 

Te wydarzenia co roku przypominane są podczas akademii szkolnej oraz przeżywane 

są na uroczystościach parafialnych i gminnych, – w tym roku w Czarnej - by pamiętać i cie-

szyć się z sukcesów Polaków w przeszłości. Wiele jest bardzo trudnych i bolesnych dat w 

historii naszego narodu, więc tym bardziej należy radośnie czcić te, które okryły nas chwałą i 

które są powodem dumy dla współczesnego Polaka – Europejczyka.  

Otwarcie granic państwowych, zniesienie paszportów między krajami należącymi do  

strefy Schengen, powoduje, że historia każdego z tych krajów jest coraz mniej ważna z per-

spektywy świata postrzeganego jako mała globalna wioska. Niemniej warto wiedzieć ile 

krwi wylali nasi przodkowie, byśmy mogli ko-

rzystać z dobrodziejstw tego skurczonego świa-

ta i dostępnego dla nas nie tylko przez Internet.  

W tym momencie warto wiedzieć też i 

uświadomić sobie fakt, że na świecie toczą 

się straszne wojny, codziennie giną niewinni 

ludzie i boją się każdego dnia. Są dzieci, któ-

re nie mogą się swobodnie uczyć, jest głód i 

strach o życie, zdrowie… 

Miejmy w sobie empatię wobec innych, 

ich potrzeb, szczególnie w tym Roku Miłosierdzia. Miłosierny jest tylko Bóg, a my możemy 

Go naśladować poprzez przebaczanie i uczynki pełne miłości wobec innych, a szczególnie 

wobec potrzebujących naszej pomocy. 
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Mamy nadzieję, że stanie się tradycją Gminny Konkurs Papieski, który przygotowuje 

pani Agnieszka Bernat. 

Wspomagały ją swoją pracą 

siostra Urszula Majcher 

oraz panie dyrektorki: Hali-

na Dudek i Lucyna Pajęcka.  

W tym roku odbył się 

po raz drugi i cieszy bardzo 

zaangażowanie uczniów 

oraz nauczycieli, którzy 

pomogli swoim uczniom 

wziąć udział w tym konkur-

sie, zorganizowali ich przy-

jazd do Medyni Głogow-

skiej. 

Konkurs – podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym – dotyczył trzech sfer prezentacji:  

 piosenki; 

 recytacji 

 pracy plastycznej. 

Każda z tych dziedzin była dostosowana do możliwości ucznia, dlatego odbywała się w ka-

tegoriach wiekowych.                                                           I tak: 

KONKURS PLASTYCZNY  

w kategorii klas 0-III  SP wygrali następujący 

uczniowie: 

I  miejsce -  Miłosz Kamiński SP w Medyni 

Głogowskiej 

II  miejsce -  Kamil Łątka SP w Krzemienicy 

III miejsce – Lena Gołojuch SP  w  Zalesiu 

Wyróżnienie: Martyna Michno SP w Medyni Głogowskiej 
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                                               kategorii klas IV-VI   

I  miejsce -  Mikołaj Surowiec -SP 

w Krzemienicy  

II  miejsce -  Sara Kuryło -SP w Dą-

brówkach 

III miejsce - Barbara Nizioł – SP w 

Medyni Głogowskiej 

               kategorii klas I-III gimn. 

I miejsce - Anna Bernat, Kornelia 

Ożóg- PG w Medyni Głogowskiej 

 

                                 II .  KON-

KURS PIOSENKI, 

                                      kategorii klas IV-VI   

I miejsce - Izabela Dołęga SP w Zalesiu 

II miejsce  - Wiktoria Ruszel SP w Medyni Głogowskiej 

III miejsce - Magdalena Bojda- SP w Medyni Łańcuckiej 

 

                             III . KONKURS RECYTATORSKI. 

                                       kategorii klas IV-VI   

I miejsce - Karolina Kramarz SP 

w Krzemienicy 

II miejsce - Gabriela Pierzchała 

SP w Krzemienicy 

III miejsce - Weronika Pado SP 

w Medyni Głogowskiej 

Wyróżnienie: Patrycja 

Dubiel SP w Krzemienicy 

Wyróżnienie: Kinga Wi-

kiera SP w Krzemienicy 
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Wyróżnienie: Maciej Majewski SP w Zalesiu 

Wyróżnienie: Weronika Tomaszek SP w Dąbrówkach 

Wyróżnienie: Kinga Kuźniar SP w Medyni Głogowskiej 

                                                             kategorii klas I – III gimnazjum 

I miejsce- Anna Bernat PG w 

Medyni Głogowskiej 

II miejsce - Róża Skrobiś PG w 

Dąbrówkach 

III miejsce –Martyna Dec PG 

w Medyni Głogowskiej 

Wyróżnienie: Aleksan-

dra Zasada PG w Dąbrówkach 

Uczestnicy konkursu poznali 

naszą szkołę, a szczególnie Izbę 

Regionalną im. Jana Kota, po-

święconą garncarstwu w Medy-

ni Głogowskiej. Jest chlubą tej szkoły, a dla gości niezwykłą lekcją tradycji i historii garn-

carstwa. 

Był to czas mile spę-

dzony, a poza tym służył 

integracji międzyszkolnej, 

wzajemnemu poznawaniu 

się i możliwościom dzielenia 

się swoimi talentami. Ponad-

to służył przede wszystkim 

przybliżeniu postaci Jana 

Pawła II, którego życie, 

twórczość z czasem ulega 

zapomnieniu. Wszystko 

przemija, a czas przykrywa 

kurzem zapomnienia. Jan 

Paweł II to wspaniały Polak, 

patriota, a przede wszystkim święty. Wzór w drodze przez życie, na każdym jego odcinku. 
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To tytuł kolejnego konkursu, tym razem szkolnego przygotowanego przez pedagoga 

szkolnego panią Zdzisławę Liebchen, dla chętnych zespołów klasowych i ich wychowaw-

ców. 

W konkursie wzięły udział cztery klasy: 

 klasa I A – wychowawca pani Zdzisława Liebchen 

 klasa IV – wychowawca pani Kinga Gancarz 

 klasa V – wychowawca pani Alina Woś 

 klasa I gimnazjum – wych. pani Monika Kowalczyk. 

 Wszystkie starsze klasy wykonały prace plastyczne w 

formie plakatu, a klasa I A sp wykonała pudełko niespo-

dziankę, w którym umieścili swoje zdjęcia z różnych sytu-

acji: podczas pracy na lekcji, z wycieczki szkolnej, z zaba-

wy choinkowej, akademii szkolnych. Klasa gimnazjalna 

oprócz plakatu, nagrała fil-

mik – spot; reklamujący 

swoją wspólnotę w różnych sytuacjach pozalekcyjnych. Fil-

mik można obejrzeć na stronie internetowej szkoły. 

Bardzo cieszą wykonane prace z tego powodu, że były 

dla uczniów okazją wspomnień różnych sytuacji nieformal-

nych, były czasem wspólnie spędzonym na znalezieniu spo-

sobu autoprezentacji. Każdy udzielał się na miarę swoich 

możliwości i posiadanego talentu. 

Oprócz dyplomów uznania, zespoły klasowe w nagrodę będą miały ogniska klasowe z 

pieczoną kiełbasą, którą ufunduje Sklepik szkolny.  

Mamy nadzieję, że zarówno pogoda, jak i uczniowie tych klas, dopiszą frekwencją i 

spędzą razem radośnie ten czas. Najlepiej zapamiętujemy dobre chwile i takie niech one bę-

dą dla tych klas i ich wychowawców. Życzymy, by te dobre relacje, przeniosły się na dalsze, 

dorosłe życie. 



10 

 

Wspólnota klasowa tworzy się podczas nieformalnych spotkań, zabaw, a jej przeżycia 

są miłym wspomnieniem przez całe życie. Wspólnota klasowa tworzy atmosferę sprzyjającą 

dla rozwoju KAŻDEGO!   

Autentyczna wspólnota to przestrzeń wy-

jątkowa przez charakter relacji jakie w niej za-

chodzą. Cechuje je m.in.: życzliwość dla siebie, 

wzajemność, bezinteresowność, otwartość, 

współodczuwanie, możność bycia sobą, doświad-

czanie akceptacji własnych braków, możliwość 

wypowiedzenia własnych bólów, żalu, liczenie na 

oparcie w trudnych chwilach, poczucie bezpie-

czeństwa i przynależności, przyjacielskość. Ale 

pamiętać należy, że wspólnota nie jest „goto-

wym” i odpowiednio wyposażonym „organizmem” już na starcie. Wspólnota aby się pogłę-

biać wymaga zaangażowania, bycia stale w 

drodze. Nie jest też wolna od niebezpieczeń-

stwa nadużyć, kryzysów, zastojów czy za-

mknięcia. Wspólnota wymaga stałego odnie-

sienia do szerszego SENSU niż ona sama, do-

brego „umocowania”.  

SENSEM tym jest miłość rozumiana 

jako 

dar z 

siebie 

dla innych. Wspólnota miłości nie może być obojęt-

na na jej najsłabszych członków. Towarzysząca życiu 

wspólnotowemu bezwarunkowa akceptacja sprawia, 

że we wspólnocie takiej dochodzi do uleczenia z róż-

nych zranień, uwolnienia z blokad. W takiej wspól-

nocie nie ma miejsca na przemoc, agresję słowną, 

wyśmiewanie, obmawianie,… Ideałem jest, by miało 

miejsce poczucie symfonii serc. Ważny jest dla tych 

serc poszukujących autorytetów, wychowawca. 

Dla wielu wspólnot wychowawca jest prawdziwą kotwicą, wsparciem…  

Pielęgnujmy dobre relacje, spotykajmy się podczas wakacji, pomagajmy sobie. 

Dobra koleżanka, kolega – to SKARB! 
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24 maja w szkole święto-

waliśmy Dzień Matki i Dzień 

Taty, a już 1 czerwca Dzień 

Dziecka. 

Rodzinę tworzą rodzice i 

dzieci, ich wzajemne relacje, zapewniające każdemu dobre 

samopoczucie, rozwój do odpowiedzialności i samodziel-

ności. Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w roz-

woju dziecka, a każde niepotrzebne słowo, jest rana na całe życie.  

Dlatego w święto rodziców, dzieci z przedszkola oraz z zerówki i klas I – III sp, swo-

imi występami, życzeniami, śpiewem i tańcem dziękowały za trud wychowania, za wspiera-

nie i dar życia przede wszystkim. Rodzice byli 

dumni ze swoich pociech przed nimi występu-

jącymi. 

Na-

tomiast w 

Dzień 

Dziecka 

było 

mnóstwo atrakcji dla wszystkich uczniów: zaczynając 

od najmniejszych przedszkolaków, poprzez zerówkowe 

zuchy i klasy wczesnoszkolne, uczniów klas 

starszych ze szkoły podstawowej, a na gimna-

zjalistach kończąc. Był teatr w szkole, za 

sprawą pani Anny Gaweł Schoeneich i 

uczniów gimnazjum, którzy wcielili się w role 

bohaterów bajki „Królewna Śnieżka” – wersja 

uwspółcześniona. Starsi uczniowie mieli mnó-

stwo zawodów sportowych, program „Mam 

talent”, spotkanie z rzecznikiem konsumenta. 
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Przed niektórymi jeszcze wycieczki 

szkolne i czas na wakacje… 

Życzymy, by nadchodzący wolny 

czas, był okazją do odpoczynku, dobrych 

spotkań z innymi, czasem odwiedzania 

chorych, starszych, osamotnionych osób. 

By ten rok jubileuszowy – miłosierny był 

dobrze wykorzystany.  

Dlatego podsumowując kończący 

się rok szkolny, pragniemy podziękować 

tym osobom, które angażowały się w tym 

roku do wielu przedsięwzięć, nie licząc na dodatkowe punkty z zachowania, nie licząc na 

nagrodę. 

Dziękuję nauczycielom, za przykład i zaangażowanie w sprawy wychowawcze swoich 

klas, wychowanków. Dziękuję Siostrze Urszuli za piękne konkursy, rozwijające wiedzę i 

pasje uczniów. Dziękuję wspaniałym rodzicom, za wspieranie szkolnych działań, za postawę 

zaangażowania, a szczególnie Radzie Rodziców. Dzisiejszy świat nauczył się krytykowania. 

Krytyka jest rozwijająca, wtedy gdy wnosi coś dobrego na przyszłość. Jeśli, wynika z nega-

cji i negatywnego nastawienia, będzie nisz-

cząca dla wzajemnych relacji.  

Dlatego otwarci jesteśmy na nowe, 

konstruktywne pomysły! W ten sposób 

uczymy się mądrych, konstruktywnych roz-

wiązań, dla dobra szerszego ogółu.     

Dobrych wakacji!!!   

Redakcja:    

Julia Lepianka 

Wiktoria Michno 

Patrycja Skoczylas 

Wykonanie zdjęć, opiekun zespołu redak-

cyjnego i realizator szaty graficznej gazet-
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