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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ 

W MEDYNI  GŁOGOWSKIEJ 
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Tym numerem rozpoczynamy nową DEKADĘ redagowania gazetki Szkolny Bzik  

.  

Sposób zapisywania artykułów, ich przekazywania do opiekuna, bardzo ewaluował 

przez te lata i zapewne jeszcze bardziej się zmieni. Coraz częściej informacje przeka-

zujemy sobie na różnych nośnikach elektronicznych lub za pomocą poczty elektro-

nicznej, która w sposób szybki i bezkolizyjny przekazuje wia-

domość od adresata do nadawcy i odpowiedź z powrotem.  

Nic jednak nie zastąpi rozmowy z drugim człowiekiem, pod-

czas której można patrzeć mu w oczy, które podobno są mową 

duszy, jego wnętrza… Możemy poznawać i „uczyć się” dru-

giego człowieka, poznawać jego reakcje, towarzyszące rozmo-

wie emocje. Dialog uczy cierpliwości, nieprzerywania roz-

mówcy kontynuowanej myśli. Życie rodzinne powinno opierać 

się na dialogu, umiejętności rozwiązywania wielu spraw w oparciu o wspólne rozmo-

wy.  

 

Dlatego ten numer chcieliśmy poświęcić m. in. słowom, któ-

re mają moc uzdrawiania, niesienia ulgi, pocieszania, ale 

mogą też bardzo ranić. 

Często ma się wrażenie, że komunikując się coraz częściej za pomocą portali społecz-

nościowych, nie bierzemy odpowiedzialności za to w jaki sposób rozmawiamy i jakich 

słów używamy!!! 

Wydaje się, że wzmocnienia reakcji u rozmówcy szuka się teraz przy pomocy WUL-

GARYZMÓW, które mają przekazać moc emocji!!!! Wulgaryzmy, przekleństwa czy 

też słowa niecenzuralne: to określenia takiej mowy, która nie przystoi ludziom cywili-

zowanym, ludziom, którzy oczekują szacunku, uznania chociażby swoich praw.  Nie-

stety w sieci, w szkole, na ulicach w domach – takich słów nie brakuje!!! Dlatego ten 

rok szkolny redakcja Szkolnego Bzika chce poświęcić kultywowaniu pięknej mowy 

ojczystej, bogaceniu słownictwa  w wyrazy poprawnej polszczyzny, za którą bardzo 

tęsknił chociażby Skawiński - Sienkiewiczowski „Latarnik”. 

 

Zespół redakcyjny 
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2 września 2013 r. – uroczyste rozpoczę-

cie roku szkolnego 2013/2014 Mszą świę-

tą w kościele parafialnym p. w. Nawie-

dzenia N. M. P. celebrowaną przez neo-

prezbitera księdza katechetę Pawła Pie-

traszka. 

 

25 września 2013 r. – wybory przedsta-

wicieli spośród uczniów Zespołu Szkół w 

Medyni Głogowskiej do Samorządu 

Uczniowskiego, którego opiekunem jest 

pani Alina Kozłowska.   

 

10 października 2013r.  -   udział przedstawicieli uczniów ZS w Medyni Głogowskiej w 

XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę, pod 

opieką pani dyrektor Haliny Dudek, siostry Doroty Białowąs i pani Barbary Bernat. 

Tegorocznemu wyjazdowi towarzyszyło mot-

to: „Nie lękajcie się”! Królowa Polski, Pani 

Jasnogórska czeka na Was! 

 

16 października 2013 r.  – trzy uroczystości w 

jednym: Święto Patrona Szkół im. Jana Pawła 

II w Medyni Głogowskiej w 35 rocznicę wy-

boru Księdza Kardynała Karola Wojtyły na 

Stolicę Piotrowa w Watykanie, a także uro-

czystości PASOWANIA uczniów klasy pierw-

szej szkoły podstawowej oraz gimnazjum i 

święto Komisji Edukacji Narodowej, pospoli-

cie zwane Dniem Nauczyciela. 

 
Nauczyciela 

 
 

1 listopada 2013 r. – uroczystość Wszystkich Świętych 

http://rodzina.org.pl/xiii-ogolnopolska-pielgrzymka-rodziny-szkol-im-jana-pawla-ii-na-jasna-gore-10-pazdziernika-2013/2465/
http://rodzina.org.pl/xiii-ogolnopolska-pielgrzymka-rodziny-szkol-im-jana-pawla-ii-na-jasna-gore-10-pazdziernika-2013/2465/
http://rodzina.org.pl/xiii-ogolnopolska-pielgrzymka-rodziny-szkol-im-jana-pawla-ii-na-jasna-gore-10-pazdziernika-2013/2465/
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Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej cząstką Rodziny 

Szkół im. Jana Pawła II 
 

 

,,Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, 

lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, 

lecz przez to czym dzieli się z innymi" 
Jan Paweł II 

 

 Za nami XIII Dzień Papieski obchodzony w tym roku 13 

października pod hasłem: ”Jan Paweł II – Papież Dialogu 

oraz pielgrzymka szkół papieskich do Częstochowy, która 

poprzedziła ten dzień, bo odbyła się 10 października br. tj.  w piątek. 

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II to niezwykły owoc pontyfikatu Papieża Polaka - 

wciąż się powiększający. Stanowi wspólnotę ponad 1000 placówek oświatowych wszelkiego 

stopnia (od szkół wyższych po szkoły podstawowe), rozsianych po całej Polsce oraz poza jej 

granicami. Łączy je nadane imię Jana Pawła II. 

  Od 1998 roku szkoły imienia wielkiego Polaka nawiązują między 

sobą kontakt. Pomysł powstał w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana 

Pawła II w Radomiu. Szkoły skupione w Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II 

dzielą się między sobą wiedzą i doświadczeniami w wychowywaniu 

uczniów, promują się nawzajem i dbają o integrację. Organizują ogólnopolskie konkursy 

terackie, plastyczne, sportowe, pielgrzymki do Częstochowy w październiku i do Wadowic 

w maju – w urodziny Jana Pawła II. 

W tegorocznej pielgrzymce do Częstochowy, nasza szkoła po raz kolejny również brała 

udział. Organizowała ją Siostra Dorota Białowąs z panią dyrektor Haliną Dudek, a do opieki 

dołączyła pani Barbara Bernat. 

W Częstochowie, obecnym, towarzyszył krzyż 

ufundowany przez Rodzinę Szkół Jana Pawła II 

w Polsce, który zwieńczy wieżę widokową 

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w 

Krakowie. To kolejny pomnik na cześć 

kiego Polaka, który będzie służył innym. 
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W dniu 25 września w naszej szkole odbyły się wybory do 
samorządu szkolnego. 

       
Wybrani uczniowie wraz z panią mgr Aliną 
Kozłowską odwiedzali kolejno wszystkie 
klasy i zbierali nasze głosy. Każdy uczeo 
otrzymał kartkę z wypisanymi kandydata-
mi, na której przy swoich maksymalnie 
trzech faworytach znaczył krzyżyk. 
 Później swój formularz wrzucał do przygo-
towanej, specjalnie na ten cel 
urny.  

      
  Następnie 

głosy zostały 
zliczone, a 
wyniki ogło-
szone na ga-
zetce przed 

pokojem 
nauczycielskim.  
 

Wybrani zostali:  
 
 

 

PRZEWODNICZĄCY-   Kamil Walicki  

ZASTĘPCA-Bartek Walicki 

SKARBNIK-Anna Bojda 

Redakcja Szkolnego Bzika gratuluje !!   

 

Przygotowała: Justyna Gołojujch 
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O godz. 22 
44

 naszego czasu, w niedzielę 22 września Słońce znajdzie się w 

punkcie równonocy jesiennej i wejdzie w znak 

Wagi, rozpoczynając tym samym astrono-

miczną jesień. Jesień kojarzy się nam 

ściej z nostalgią, przemijaniem, odejściem cie-

płego lata, a coraz częściej goszczącymi 

czowymi dniami.  

W tym roku na aurę nie mamy co narze-

kać!  Słonecznej pogodzie towarzyszą 

niające się barwy liści na mijanych drzewach 

chociażby w tutejszym lesie, pomiędzy Czarną 

a Medynią Łańcucką. Zatem jesień wcale nie musi być smutna!!! Dla nas jest naj-

ściej ZŁOTA. 

Dlaczego tak się dzieje? Otóż 

przyroda dysponuje coraz mniejszą 

ilością światła słonecznego, a tem-

peratura ciągle spada. Jesień roz-

poczyna się tzw. równonocą. 

Równonoc jesienna tak naprawdę 

to tylko teoria, w praktyce jest zu-

pełnie inaczej. W pierwszym dniu 

astronomicznej jesieni zarówno 

dzień, jak i noc powinny trwać 

równo po dwanaście godzin w 

każdym zakątku kuli ziemskiej. 

Jutro Słońce w Warszawie wstanie 

o 06:21, a zajdzie o 18:36. To 

oznacza, że dzień tak naprawdę 

będzie dłuższy od nocy równo o 15 

minut. Niestety, nastanie jesieni 

wcale nie oznacza, że dzień za-

cznie się wydłużać.  
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 Wręcz przeciwnie, aż do 22 grudnia Słońce górować na niebie będzie coraz krócej. 

Zmiana nastąpi dopiero 22 grudnia, czyli w momencie tzw. przesilenia zimowego.          

W tym dniu dzień na półkuli północnej jest najkrótszy z całego roku, każdy kolejny 

przynosić będzie wydłużanie się dnia i skracanie nocy. Jaka bywa jesień? Meteoro-

logiczna jesień rozpoczęła się dokładnie 1 września i obejmuje trzy miesiące: 

wrzesień, październik      i listopad.  

Ta niezwykła pora roku charak-

teryzuje się średnimi temperaturami 

na poziomie 5-15 stopni, z tym, że 

każdy kolejny tydzień w teorii powi-

nien przynosić coraz większe ochłody. 

W rzeczywistości tak oczywiście nie 

jest, o czym przekonamy się już za 

kilka dni.  

Jesień kojarzy nam się również 

z występowaniem dużych ilości opa-

dów. Nie jest to jednak prawdą, naj-

większe deszcze występują w naszych szerokościach geograficznych latem, z kolei 

jesienią częściej przeważa dobra pogoda, choć, zwłaszcza w październiku i listopadzie 

nie da się uniknąć kilku pochmurnych i mglistych dni. Nostalgia i uczucie przemijania 

częściej towarzyszy nam jesienią, pewno dlatego, że odeszło lato, wakacyjne 

mnienia, przyjaźnie… O takiej jesieni chyba pisał Julian Tuwim w wierszu 

„WSPOMNIENIE”: 

 

Mimozami jesień się zaczyna,  

złotawa, krucha i miła,  

To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,  

która do mnie na ulicę wychodziła.  

 

Od twoich listów pachniało w sieni,  

gdym wracał zdyszany ze szkoły,  

a po ulicach w lekkiej jesieni  

fruwały za mną jasne anioły.  

Mimozami zwiędłość przypomina  

nieśmiertelnik żółty - październik…  
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Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu - "Uczniowie chętnie wra-

cają do szkoły po wakacjach"? 

Zgłasza się Jasiu: 

- Kłamstwem, Panie profesorze. 

 

 

Podczas klasówki nauczyciel mówi: 

- Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy. 

A jeden z uczniów: 

- Mnie też, ale się leczę. 

 

Nauczyciel zwraca się do ucznia:  

- Jasiu nie wiem, czy się nadajesz do szkoły, ale z pewnością powinie-

neś zagrać w Totolotka.  

- A to czemu panie profesorze?  

- Bo na 49 pytań, dobrze odpowiedziałeś dokładnie na sześć. 

 

 

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu wnikliwie w oczy: 

- Zawsze gdy jest klasówka Ciebie nie ma, bo babcia chora, tak? 

- Tak, proszę pani, my też podejrzewamy, że babcia symuluje. 

 

 

- Pani syn nie powinien chodzić na lekcje gry na skrzypcach. On 

nie ma za grosz słuchu - mówi nauczycielka. 

Na to mama: 

- On nie ma słuchać, on ma grać. 

 

 

W szkole na matematyce pani pyta Jasia: 

-Jasiu co to jest kąt?? 

Jasiu na to: 

-Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju 

 

- Najlepszym prezentem od Ciebie dla mnie będą Twoje dobre stopnie. 

- Nic z tego tatusiu, już Ci kupiłem skarpetki. 

 

 

List z wakacji:  

Tutaj jest pięknie, jestem bardzo zadowolony, dużo leżę i odpoczywam.  

Bądźcie spokojni i nie martwcie się o mnie.  

P.S.  

Co to jest epidemia? 

http://dowcipy-o-jasiu.humoris.pl/
http://dowcipy-o-jasiu.humoris.pl/
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Ślubowanie i pasowanie na ucznia to jedna z najważniej-

szych uroczystości dla pierwszoklasistów szkoły podstawowej 

oraz uczniów klasy pierwszej gimnazjum, a także całej szkoły. Od 

kilku lat odbywa się 16 października, w Dniu Patrona obu szkół; 

Jana Pawła II. 

  

Kulminacyjnym punktem uroczystości jest ślubowanie i pa-

sowanie na uczniów. Pierwszoklasiści ślubują w obecności sztan-

daru szkolnego. Rota ślubowania brzmi następująco: "Ślubuję uroczyście uczyć się 

bardzo pilnie, dbać o dobre imię szkoły i swojego domu rodzinnego. Ślubuję uczyć się, 

żyć i pracować dla dobra mojej ojczyzny - Polski". Po ślubowaniu dyrektor szkoły pa-

suje pierwszoklasistów na uczniów. Dużym ołówkiem dotyka ramion pierwszaków i 

mówi: "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Medyni Głogowskiej”. W tym 

roku tego aktu dokonała wicedyrektor szko-

ły, pani Lucyna Pajęcka. 

Następnie tekst ślubowania powtarza-

li gimnazjaliści w obecności sztandaru 

szkoły. Jest to jeden z wielu momentów ży-

cia szkoły, przepełniony patriotyzmem i 

wzniosłością. Uczniowie, składając uroczy-

ste przyrzeczenie na sztandar szkoły, zobo-

wiązali się dbać o dobre imię szkoły i rze-

telnie wywiązywać się z uczniowskich 

obowiązków. Rota ślubowania podkreśla 

sens rozwoju jednostki, zaangażowania dla 

dobra ojczyzny i przyszłości naszego kraju, 

dla dobra własnego . Dzień Patrona – Jana 

Pawła II dodatkowo podkreśla element 

wzrastania młodego Człowieka, który 

„musi wymagać od siebie, choćby inni nie 

wymagali”, dla którego postać „naszego 

papieża” jest autorytetem i źródłem wielu 

inspiracji w życiu. Realizując testament Ja-

na Pawła II w różnych momentach, uczy-

my się wszyscy empatii, wrażliwości, a przede wszystkim miłości i odpowiedzialności 

za drugiego człowieka. 
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W tym roku szkolnym, w 

ramach zadań konkursowych, ini-

cjujemy nowy projekt, którego 

efektem będzie eliminowanie z 

mowy codziennej wulgary-

zmów.   

Dzisiejszy świat, choć pięk-

ny, jest przesiąknięty złymi emo-

cjami. Prezentowany przez społe-

czeństwo poziom kultury niejed-

nokrotnie pozostawia wiele do 

życzenia. W codziennym życiu 

ludzie kierują się głównie uczuciami, a jednym ze sposobów wyrażania tych ne-

gatywnych jest właśnie stosowanie wulgaryzmów. 

Wulgaryzm (łac. vulgaris – powszechny) – wyraz, wyrażenie lub zwrot 

uznawany przez użytkowników danego języka jako nieprzyzwoity, ordynarny. 

Używanie wulgaryzmów uważane jest za przejaw wywyższania się i świad-

czy o bardzo niskiej kulturze osobistej. 

Nasi uczniowie przecież nie muszą używać brzydkich słów, by ich za-

uważyć! Proponujemy, by nie reagować na takie określenia i wręcz upomi-

nać i przypominać przyjęte zasady, zastępowania wulgaryzmów np. zabaw-

nymi związkami frazeologicznymi. A ile dobrego z tego wyniknie!!!  

 

 

http://tematy.kobieta.dziennik.pl/tematy/kobieta/spoleczenstwo
http://tematy.kobieta.dziennik.pl/tematy/kobieta/spoleczenstwo
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyraz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyra%C5%BCenie_%28frazeologia%29
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Zamiast wulgarnych określeń, proponujemy STREFY WOLNE OD 

WULGARYZMÓW – np. umieszczenie naklejki z takim napisem na kla-

sach!!  

Zachęcamy też do gromadzenie wyrazów  / wyrażeń, które w zdener-

wowaniu pomogą nam odreagować stres. Niech to będzie np.: „motylka nóż-

ka”, „o żesz Ty, orzeszku”,  „krucze pióro”… Czekamy na propozycje!  

 

Zebrane w konkursie propozycje, będziemy publikować na bieżąco w 

kolejnych numerach Szkolnego Bzika.  

 

Celem wyzbycia się wszystkich przekleństw proponujemy zastąpienie 

„brzydkich i niecenzuralnych” wyrazów wyłącznie zabawnymi zamiennikami, 

które w sposób pozytywny i kulturalny pozwolą na odreagowanie napięć emo-

cjonalnych niejednokrotnie poprzez swoją śmieszną formę zamieniając stresową 

sytuację na kolejny zabawny moment. Zachęcamy do pomysłowości, której 

Wam nie brakuje i wymyślania zabawnych „zamienników”. Zapraszamy do 

wspólnej zabawy.  

 

Pomysłów z pewnością nie zabraknie – jedyna zasada to 

przestrzeganie zasad, by nie używać wulgaryzmów, reszta  

pozostaje już tylko zabawą. 
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Tym numerem      rozpoczynamy nową dekadę pracy 

redakcyjnej!!! 

 

Mamy nadzieję, że mimo coraz częściej wypieranego słowa pisanego przez 

obrazy – głównie internetowe – nadal będziemy przez wielu czytelników ocze-

kiwani i czytani.  

Chętnie wsłuchamy się w słowa inspirujące nowszą działalność, w słowa 

podsuwające inne treści, działy gazetki bądź zagadnienia ważne dla społeczności 

naszej szkoły. 

Na pewno ten rok szkolny poświęcimy wzmacnianiu kultury słowa w na-

szej placówce, eliminując wstydliwe, wulgarne zwroty, które uwłaczają godności 

człowieka wykształconego, uspołecznionego.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do spacerów 

oraz uprawiania sportu          

w piękne jesienne dni.  

 

Redakcja:   oraz opiekun i realizator 

strony graficznej  

   Zdzisława Liebchen 


