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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Pięćdziesiątym piątym numerem Szkolnego Bzika rozpoczynamy relacje wydarzeń kolejnego roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole i w środowisku lokalnym.
Kontynuujemy wydarzenia związane z obchodami setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę, a pierwszy numer każdego
roku szkolnego zdominowany jest z obchodami Dnia Patrona; Jana Pawła II.
W tym roku mija 40 lat od słynnego konklawe, które wybrało ks. kard.
Karola Wojtyłę na głowę Kościoła katolickiego.
To „polski papież”, przybliżył światu Maryję, pielgrzymując do Jej sanktuariów na całym świecie i pokazał
JEZUSA MIŁOSIERNEGO, propagując przesłanie świętej
siostry Faustyny Kowalskiej.
Nasi uczniowie od lat poznają testament Jana Pawła II.
Co tydzień podczas szkolnego apelu, modlitwą do patrona szkoły rozpoczynamy kolejny tydzień i rokrocznie wyjeżdżamy do Częstochowy na pielgrzymkę Rodzin Szkół Jana Pawła II.
W tym toku szkolnym przedstawiam nowy Zespół Redakcyjny w składzie:
Martyna Grzesik – kl. VIII, Aleksandra Piela – kl. III GM, Kacper Lech – kl. III GM,
który będzie dla naszej szkoły na bieżąco relacjonował życie społeczności szkolnej,
realizowane programy wychowawczo-profilaktyczne i ich cel.
Nowy zespół, z nowym spojrzeniem i zapałem prezentuje już w tym numerze
ciekawe wydarzenia z wakacji i sprawy bieżace.
Gratulujemy i życzymy ciekawych doświadczeń związanych z tą pracą społeczną.
Dobrze, że są jeszcze tacy uczniowie, którzy chcą „COŚ” w życiu więcej dać z siebie
innym, podzielić się swoim doświadczeniem, wiedzą i ciekawością świata, gdyż są
tematy, które wymagają nie tylko czasu, ale też szukania dodatkowych informacji – nie
zawsze zawartych w Internecie. 
Cały czas cieszymy się obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez
Polskę w 1918 roku!
Zdzisława Liebchen - opiekun Zespołu Redakcyjnego 2

3 września 2018 r. – rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018 /2019 o godz. 8
Świętą, następnie przejście do szkoły, gdzie podczas apelu związanego z uczczeniem pamięci tych,
którzy oddali swe życie za wolność ojczyzny, uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się na
spotkania do swoich klas.

12 września 2018 r. - wybory uczniów do Samorządu Uczniowskiego:
Przewodniczący: Kacper Lech
Z-ca:
Gabriela Lepianka
Skarbnik: Julia Lepianka
Sesja dyskotekowa:
Hubert Wawro
Kacper Kuźniar
Paweł Jurek
Sekcja dekoracyjna:
Martyna Kraska
Martyna Grzesik
Aleksandra Kot
Szkolny wolontariat: Kinga Kuźniar
Oliwia Prucnal
Weronika Pado
Małgorzata Kościsz
Opiekun: Alina Kozłowska
16 października 2018 r. - Dzień Patrona
Świętego Jana Pawła II, obchodzony pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”, w 40 rocznicę rozpoczęcia tego niezwykłego dla Polaków pontyfikatu, przypadającą w 100-lecie
odzyskania niepodległości przez Polskę wolności.
1 listopada 2018 r. - Dzień Wszystkich Świętych.
2 listopada 2018 r. - Dzień Zaduszny. Przed tymi
dniami odwiedzaliśmy już groby zmarłych przodków, zapalaliśmy światełko pamięci i modliliśmy
się za dusze w czyśćcu.
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We wrześniu, nasz prezydent Andrzej Duda odwiedził Amerykę dwa razy. Jego celem
było spotkanie się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
Podczas pierwszego spotkania,
które odbyło się 18 września
2018 roku, prezydenci Polski i
USA podpisali we Waszyngtonie deklaracje, która dotyczy
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, energetyki oraz wymiany handlowej i inwestycji.
25-26 września 2018 roku odbyło się drugie spotkanie w Nowym Jorku. Podczas, którego
Andrzej Duda wziął udział w 73. Sesji Zgromadzenia Ogólnego, ONZ. Nasz prezydent również wziął udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której polska jest rotacyjnym
członkiem.
Podczas tegorocznych wakacji odwiedziłam Stany Zjednoczone w dniach 11 sierpnia
do 1 września 2018 roku.
Po długiej podróży
samolotami z
Krakowa do
Zurychu we
Szwajcarii, z
następną
przesiadką do
Nowego Jorku i po pięciogodzinnej
podróży
wreszcie dotarłam do miasta o nazwie Syracuse. Syracuse, jest to miasto położone w stanie Nowy Jork,
w którym znajdują się przepiękne budowle.
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Po odwiedzinach u rodziny wybrałam się wraz z nimi, nad wodospad zwany Niagara
Falls. Jest to wodospad na rzece Niagara, który znajduje się na granicy Kanady, prowincji Ontario i USA.
Rzeka ma długość 55 km. Na tą rzekę można wypłynąć statkiem ze strony USA i Kanady. Przy zakupie
biletów każdy dostaje płaszcze przeciwdeszczowe o
kolorze niebieskim jeżeli wypływa ze strony USA.
Ludzie płynący statkiem ze strony Kanady dostają
płaszcze w kolorze żółtym. Przewodnik opowiadał
nam wiele różnych ciekawostek na temat położenia
tego wodospadu. Podczas rejsu statkiem płynęliśmy
bardzo blisko wodospadu. Rejs trwał około godziny,
następnie udaliśmy się nad Most Tęczy. Jest on łącznikiem pomiędzy Kanadą, a
Stanami
zjednoczonymi.
Można przejść przez niego
pieszo ale również, przeprawić się autem. Nazwa tego
mostu pochodzi od widoków,
które można z niego zobaczyć.
Kolejnego dnia wraz z
rodzinną udaliśmy się nad One Thousand Islands. Jest to łańcuch wysp na Rzece Świętego
Wawrzyńca. Jedną z atrakcji turystycznych, które się tam znajdują jest Boldt Castle wybu5

dowany na początku lat XX, na wyspie Heart Island. Jest to wielki zamek, z przepiękną historią, która opowiedział nam przewodnik. Zamek został odrestaurowany i można go zwiedzać.
By
móc
zwiedzić
zamek
trzeba
było
wsiąść
na statek,
który
tam
dopływa
co godzinę. Podczas tego rejsu, płynęło się obok wielu wysp, na których znajdowały się potężne domy i miejsca do spędzania wolnego czasu. Po rejsie można było zwiedzić zamek, a
także również wiele innych budynków. Jednym
z nich był budynek znany jako La Casa de la
Potenica, lub inaczej The Power House. Ma
ona urzekający styl średniowieczny. Podczas
spędzonego w Stanach Zjednoczonych czasu
odwiedziliśmy również, Clinton Square Ice
Rink, Erie Canal Museum, Rosamond Gifford
Zoo i Onondaga Lake, obok którego znajduje
się droga do spacerowania i jeżdżenia na rowerach. Jest to miejsce gdzie można urządzić piknik.
Warto podróżować, zwiedzać nowe
krainy, oglądać piękne widoki, poznawać
historie ciekawych obiektów, miejsc, które
otwierają nasze horyzonty myślowe, poszerzają wiedzę, tolerancję, uczą demokracji w
praktyce.
Przygotowała: Martyna Grzesik – ucz. kl. VIII
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Lekarz mówi do staruszki:

-

- No, babciu w waszym wieku to trzeba się oszczędzać, unikać
chodzenia po schodach.
Po roku staruszka zjawia się u tego samego lekarza.
- Jak się czujecie?
- Ooooo, znacznie lepiej... Tylko mam jedno pytanie czy mogę już zacząć chodzić po schodach??
- Możecie- odpowiada lekarz.
- To Bogu chwała!!
- Czemu??
Bo od tego chodzenia na czwarte piętro po rynnach to już mnie bardzo męczyło.
Przychodzi Jaś do ojca i mówi:
- Tato, ja ożenię się z moja babcią.
- Synu nie możesz ożenić się z moją matką...?!
- A ty jakoś z moją mogłeś???

biurku

Na egzaminie z ornitologii wchodzi do pokoju profesora student, a na
stoi klaka na ptaki, która była zasłonięta futerałem. Student siada, a profesor
zadaję pytanie, podnosząc lekko futerał do góry, tak że było widać
tylko kawałek nogi ptaka:
- Co to za ptak panie studencie??
Student zdziwiony myśli, myśli i po krótkiej chwili odpowiada:
- Nie wiem, panie profesorze...
- Niestety nie zdał pan. Jak się pan nazywa??
student podnosi nogę do góry, zdziera spodnie i mówi:
- Niech pan zgadnie, panie profesorze...
Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów:
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem, że jeśli wypadnie
reszka, to wezmę się do nauki, a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem.
Profesor filologii polskiej na wykładzie:
- Jak państwo wiecie, w językach słowiańskich jest nie tylko pojedyncze zaprzeczenie. Jest też podwójne zaprzeczenie. A nawet podwójne zaprzeczenie jako potwierdzenie. Nie ma natomiast podwójnego potwierdzenia jako
zaprzeczenia.
Na to student z ostatniej ławki:
- Dobra, dobra.
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Przygotowała: Aleksandra Piela – ucz. kl. VIII
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Patriotyzm a moda w II RP
Moda patriotyczna od paru lat święci w Polsce triumfy. Koszulki i bluzy z motywami barw narodowych, nadrukami nawiązującymi do bohaterów czy wydarzeń historycznych nikogo już nie dziwią, a na rynku wciąż pojawiają się nowe marki produkujące odzież i akcesoria w tej stylistyce. Nie jest to
jednak nowy trend.
Co jakiś czas w naszej historii można zaobserwować zamiłowanie do manifestowania patriotyzmu poprzez ubiór. Miało to miejsce w końcu
XVIII wieku, kiedy część szlachty sprzeciwiała się
noszeniu modnych ubiorów francuskich, wybierając kontusz. Polskie kobiety w czasie powstania
styczniowego nosiły czarne suknie z elementami
polskiego stroju, takimi jak kontusik czy rogatywka. Na przełomie XIX i XX wieku częste były nawiązania w ubiorze do stroju ludowego, szczególnie
zakopiańskiego. W czasach II RP moda patriotyczna miała przede wszystkim dwa oblicza, bardzo
popularne stosowanie motywów ludowych różnych
regionów oraz kładzenie nacisku na wybierania polskich tkanin i producentów.
Gazety między innymi tak pisały w
tamtych czasach:
„Szczególnie te panie, które wyjeżdżają
na plaże zagraniczne i do zagranicznych
uzdrowisk, powinny starać się pokazać cudzoziemcom, jak piękne i ciekawe motywy posiadamy w naszej rodzimej ludowej sztuce i kostiumologii. Powodzenie zapewnione, gdyż
kraje Zachodu przepojonego już dziś miejską
cywilizacją i coraz dalsze od prymitywnej ludowości, mają dla folkloru, dla rzeczy niebanalnych i pięknych ogromne zrozumienie.”
Równie istotną formą patriotyzmu było szycie ubrań z tkanin wyprodukowanych w Polsce. Stało się to niezwykle ważne w
dobie światowego kryzysu na początku lat 30., kiedy to wspieranie krajowej gospodarki
9

przez każdego obywatela było patriotycznym obowiązkiem. Pisała o tym nawet Jadwiga Suchodolska, autorka poradnika dotyczącego ubioru Sztuka ubierania się:
„Kupujmy tylko wyroby krajowe! Nasz przemysł włókienniczy i wyrób gotowych
ubrań stoją bardzo wysoko: mamy doskonałe tkaniny lniane, wełniane i bawełniane, mamy w kraju wyrabiane jedwabie sztuczne i nawet jedwab prawdziwy (Milanówek p. Warszawą). Chwalenie się: „Kupiłam sobie kostium w angielskiej wełny” albo: „sukienkę z
francuskiej koronki” lub model francuski czy wiedeński świadczy tylko o nierozsądnej
próżności i o ograniczonych horyzontach
myśli. W dzisiejszych czasach każdy niepotrzebnie kupiony towar wyrobu zagranicznego hamuje i obniża polską produkcję w danym zakresie i pozbawia polskiego robotnika
pracy i przyczynia się do ogólnego zubożenia
kraju. Przeciwnie dumą nasza być powinno,
iż włożyć możemy ubranie z materiału utkanego w polskiej fabryce, z krajowego surowca, rękami polskiego robotnika, a uszyte i
nabyte w polskiej firmie, szczególnie gdy z
radością stwierdzamy, że krajowe wyroby, w
niczym nie ustępują zagranicznym! Powinniśmy pod tym względem najpierw same dawać dobry przykład, kupując tylko polskie
wyroby, a poza tym i inne osoby zachęcać i
wyjaśniać im, że kupowanie wyrobów zagranicznych z chwilą gdy takie same posiadamy
krajowe, to występek przeciw własnemu krajowi i nierozsądny snobizm. Trzeba, aby kobiety polskie były w tej dziedzinie zgodne ze
sobą w opinii, a gdyby która lekkomyślnie
ubierała się w stroje obcego pochodzenia –
powinna by się spotkać raczej z chłodnym
przyjęciem i życzliwą naganą, niż podziwem i zazdrością, jak to bywa niestety dotychczas.”
Nawet ta dziedzina życia też bardzo pokazuje jak się świat zmienia. Jak kurczy
się jego rozmiar i stajemy się „globalną wioską.”
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W tym roku szkolnym kolejna XVIII Ogólnoplska Pielgrzymka Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II na Jasną Górę w dniach 10 – 11 października 2018 roku połączyła
znowu nas przy Królowej, Maryi Matce Bożej w Częstochowie.
Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało– „Promieniowanie ojcostwa” . Na jasnogórskich błoniach było nas ponad 14 tysięcy pielgrzymów z ponad 300 szkół z Polski i z
Białorusi.
My, wyjechaliśmy o godz. 4 rano 11 października, a w drodze powrotnej odwiedziliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
Na Jasnej Górze modliliśmy się w intencji ojczyzny, młodzieży oraz dziękowaliśmy za pontyfikat Jana Pawła II. O 10.45 rozpoczęła się wspólna modlitwa prowadzona
przez uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarzeczu.
Msza św. o godz. 11.00 została odprawiona przez Jego Ekscelencję arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego metropolity lwowskiego, duszpasterza Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II biskupa radomskiego Henryka Tomasika oraz ks. Dariusza Kowalczyka –
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Na początku mszy uczniowie wypuścili w niebo
białe i żółte balony ze swoimi intencjami, podziękowaniami i prośbami.
Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, wieloletni sekretarz papieża Polaka
przyznał w homilii, że Jan Paweł II był ojcem zwłaszcza dla młodych ludzi, o których
bardzo się troszczył, ale którym stawiał też trudne zadania. „Uczył życia nie na skróty,
ale według porządku i harmonii, jaka wyszła z zamysłu Stwórcy. Uczył życia w odpowiedzialności za siebie i za innych, a takie życie odrzuca postawę egoistycznego pragnienia i działania tylko po to, by zaspokoić swoje życiowe marzenia”. Arcybiskup
podkreślał, że „nauka św. Jana Pawła II ma być zapisana nie tylko na sztandarach, ale
przede wszystkim w naszych sercach, umysłach i postępowaniu. Życzmy sobie, by św.
Jan Paweł II żył w nas i działał przez nas”.
Kontynuacją świętowania 40 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową w Watykanie był Dzień Patrona w naszej szkole. Uroczystości
zaczęłiśmy udziałem we Mszy Świętej, podczas której homilię o Janie Pawle II wygłosił
ks. proboszcz Jan Krzywiński. Kaznodzieja dzielił się osobistymi przeżyciami sprzed
40-tu lat i bogactwem pontyfikatu papieża, którego dziedzictwo jest nam wszystkim
bardzo bliskie.
Akademia szkolna, zakończyła się wręczeniem nagród uczniom wyróznionym w
konkursie plastycznym: „Jan Paweł II – Patriota” oraz z zakresu wiedzy o Janie Pawle
II.
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Piękny, słoneczny,
jesienny dzień, sprzyjał
radosnej atmosferze, która
wypełniła nasze szkolne
mury 16 października 2018
roku, z okazji Dnia Patrona
– Świętego
Jana Pawła II.
Ten rok jest
wyjątkowy ze względu na przypadające rocznice:
40-lecie pontyfikatu Jana Pawła II i 100-lecie
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Obchodziliśmy Dzień Patrona pod hasłem
„Promieniowanie ojcostwa” i temu tematowi
poświęciła pani dyrektor Halina Dudek swoje
przemówienie, a
uczniowie – część
artystyczną. W tym
dniu, zostały
wręczone
wyróznionym
uczniom nagrody
za udział w konkursach o papieżu janie Pawle II –
patriocie, a dzieci klasy 1a oraz 1b – zostały pasowane
na uczniów szkoły! Gratulujemy wszystkim! 
W klasach uczniowie delektowali się „papieskimi” kremówkami, zakupionymi
przez Radę Rodziców.
Nowy Zespół Redakcyjny 
 Martyna Grzesik
 Aleksandra Piela

Opiekun i realizator strony graficznej:
Zdzisława Liebchen
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