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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Jak co roku, w naszej szkole rozpoczęła pracę szkolna gazetka o nazwie
,,Szkolny Bzik’’ . Nasz redakcja w nowym składzie bardzo ochoczo zabrała
się za tworzenie pierwszego numeru, w którym chcieliśmy okazać swój
entuzjazm i zapał do całorocznej pracy w naszej gimnazjalnej redakcji.
Mamy nadzieję, że nasza gazetka uprzyjemni Wam naukę i dostarczy wielu
ciekawych informacji. W tym numerze będziecie mogli poczytać o kilku
historycznych wydarzeniach, a także o najważniejszych dniach w naszej
szkole.
Przewodnicząca zespołu redakcyjnego: Justyna Gołujuch – kl. I a

W skład zespołu wchodzą następujący uczniowie:
1.
2.
3.
4.
5.

Justyna Gołojuch – przewodnicząca
Anna Bojda
Konrad Lech
Kamil Walicki
Przemysław Migdalski

Praca redaktora jest na pewno ciekawa, ale potrzebuje zaangażowania i
poświęcenia swojego wolnego czasu dla innych spraw. Niemniej, jest
bardzo ważna w dobie kryzysu wartości, wyśmiewania się z wolontariatu,
zainteresowania się ważnymi sprawami bez specjalnych nagród czy innych
gratyfikacji.
Tym bardziej cieszę się i gratuluję zaangażowania moim nowym
Współpracownikom, życząc im dużo zadowolenia i satysfakcji z podjętej
pracy ☺ .
Życzę też wielu ciekawych pomysłów do realizacji w „Bziku”!!! ☺

Opiekun gazetki: Zdzisława Liebchen
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Zakończyły się dwa miesiące odpoczynku naszych kolegów i koleżanek.
Nieubłaganie nadszedł dzień, który oznaczał koniec laby Dzień, w którym musieliśmy
zamienić

piłkę

na

tornister

i

długopis. 1 września powitaliśmy
rok szkolny 20011/12. Jak co roku
rozpoczęliśmy go Mszą Świętą, na
której licznie stawili się uczniowie
naszej

szkoły.

Po

zakończeniu

Eucharystii razem z naszą panią
dyrektor powędrowaliśmy do naszej
szkoły, gdzie nastąpiło oficjalne
zakończenie wakacji. Poznaliśmy
naszych nowych kolegów, panie nauczycielki, a także dzieci, które dopiero rozpoczynają
swoją przygodę w szkole, tj. klasę „zero”. Po uroczystym powitaniu odbyło się spotkanie
z wychowawcami, a także
zapoznanie się z planem
zajęć.
Wszystkim uczniom
życzymy udanego roku
szkolnego!

Samych

piątek i szóstek, a także
wielu nowych kolegów i
koleżanek!
A to też pierwsza klasa!!!
– gimnazjum ☺
Opracowała:
Anna Bojda
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"Obyście zawsze umieli patrzeć na nas innych ludzi i na samych siebie takim
spojrzeniem, jakim Bóg patrzy na ludzką istotę, spojrzeniem
czułym, miłosiernym i przebaczającym, spojrzeniem, które
pozwala iść prosto po drodze życia w przyszłość pełną
nadziei." Jan Paweł II

Jak co roku 16 października będziemy świętować Dzień
Patrona naszej szkoły. By dobrze przeżyć ten wyjątkowy dzień
uczniowie naszej szkoły im. Jana Pawła II zaczęli się
przygotowywać już kilka tygodni temu. Trzydzieścioro dwoje
chłopców i dziewczynek z klas pierwszych gimnazjum zaczęło
bardzo sumiennie przygotowywać się do międzyklasowego, a
także międzyszkolnego konkursu wiedzy o błogosławionym
Janie Pawle II. Kilkanaścioro uczniów pod opieką pani
Moniki Kowalczyk przygotowuje przedstawienie pt. ,, Karol
Wojtyła, człowiek, który poruszył piekło’’, które zostanie
wystawione w ten szczególnie ważny dla nas dzień. Pozostali
gimnazjaliści
gimnazjalnych

także

nie

próżnują!

przygotowali

Członkowie

projekty

104

klas

podróży

zagranicznych papieża Polaka, które wszyscy będziemy mogli
podziwiać w dniu naszego patrona Jana Pawła II.
Opracowała Justyna Gołojuch
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Karol Wojtyła jako poeta był najpierw zafascynowany Biblią i renesansem, o
czym świadczy młodzieńczy zbiór wierszy Renesansowy psałterz, nawiązujący do
Jana Kochanowskiego. Potem przedmiotem trwałej fascynacji stał się romantyzm,
zwłaszcza Juliusz Słowacki oraz Cyprian Kamil Norwid. Swoje wczesne utwory
publikował od roku 1950 w prasie katolickiej pod pseudonimami literackimi Andrzej
Jawień, AJ i Piotr Jasień, a po 1961 roku – Stanisław Andrzej Gruda. Był
wieloletnim współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”.
Wojtyła uprawiał lirykę refleksyjną, często wizyjną. Dwa nieduże poematy Pieśń o
Bogu ukrytym oraz Pieśń o blasku wody skupiają się wokół doświadczeń
wewnętrznych człowieka w jego obcowaniu z naturą, tajemnicą bytu, a w końcu z
Bogiem. Utwór Myśl jest przestrzenią dziwną to niemal filozoficzna analiza ludzkich
aktów poznawczych, w tym fenomenu intelektu jako daru. Poemat Kamieniołom
rozważa moc osoby ludzkiej, jej pracę, budowanie wspólnoty z naturą i ludźmi.
Rozwija te myśli obszerny, z pogranicza poezji i prozy poetyckiej, utwór Wigilia
wielkanocna 1966, z mistycznym motywem rozmowy z Bogiem, z tematem cierpienia
i natury, wreszcie z finalną wizją ziemi jako świętej więzi człowieka i przyrody, co
jest obrzędem ukazującym światło Boga.
W roku 1999 udziałem Jana Pawła II ukazała się płyta kompaktowa Abba Pater, na
której znalazły się fragmenty recytowane i śpiewane przez Jana Pawła II w
muzycznym opracowaniu Leonarda de Amicis oraz Stefano Mainettiego. Ten projekt
muzyczny powstał dla uczczenia oficjalnych obchodów 2000-lecia chrześcijaństwa
oraz jubileuszu dwudziestolecia pontyfikatu Jana Pawła II. Jest on pierwszym w
historii wydawnictwem muzycznym z udziałem papieża.
Książki, które wydał jako Jan Paweł II: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie
ciała a sakramentalność małżeństwa – Watykan 1986
• Przekroczyć próg nadziei – Lublin 1994
• Tryptyk rzymski – Kraków 2003
• Dar i Tajemnica– 1996
• Wstańcie, chodźmy – Kraków 2004
• Pamięć i tożsamość– Kraków 2005
Opracował:
Przemek Migdalski – kl. I b
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VI edycja Konkursu Papieskiego!
Uczniowie z całej Polski kolejny raz zmierzyli się z biografią i nauczaniem
Jana Pawła II. Nagrodami w VI edycji Konkursu Papieskiego są: wycieczka
do Rzymu dla zwycięzcy z każdego regionu, sprzęt elektroniczny i książki.
Konkurs Papieski podzielony został na kilka etapów:
• Etap wstępny: obejmuje 15 minutowy internetowy Quiz on-line złożony z
20 pytań dotyczących ogólnych zagadnień związanych z życiem i
działalnością Jana Pawła II. Można do niego przystąpić tylko raz, w terminie od 8.02 do 8.03.
2010. Aby awansować do kolejnego etapu należy zdobyć 14(na 24)punkty. Wyniki zostaną
podane bezpośrednio po rozwiązaniu Quizu.
• Etap I: przeprowadzany jest również za pośrednictwem Internetu, w formie testu on-line
składającego się z 60 pytań. Do testu wszyscy uczestnicy przystępują tego samego dnia i o tej
samej godzinie; 22 marca o 17.00. W każdym z 10 miast wybranych zostaje 20 najlepszych osób,
które przejdą do kolejnego etapu.
• Etap II: polega na napisaniu eseju na jeden z kilku tematów, podanych przez Organizatora na
stronie internetowej Konkursu, www.konkurspapieski.pl w odpowiedniej zakładce.
• Etap III: odbywa się równocześnie w 10 miastach. Zakwalifikowanych do niego zostaje 5 osób
z każdego regionu. Polega na ustnej obronie eseju z II etapu. Obrona odbywa się przed
kilkuosobową komisją, złożoną ze znawców nauczania Jana Pawła II.Zadaniem gimnazjalistów
oraz uczniów szkół ponad-gimnazjalnych było napisanie pracy na jeden z podanych tematów:•
Pamięć to coś więcej niż tylko wspomnienia. Kim dziś jest Jan Paweł II dla młodych?• Odczytuję
– rozumiem – działam. Czy i dlaczego kultura współczesna – literatura, sztuka przedstawiająca,
film, muzyka, animacje i programy komputerowe – mają zobowiązanie wobec pontyfikatu i
nauczania Jana Pawła II?
Kilka/kilkanaście lat później… Moje spotkanie/a/ z Janem Pawłem II (np. osobiste w Polsce lub
Watykanie, podczas Mszy św., indywidualnej pielgrzymki lub wędrówki szlakiem papieskim
itp.).
• Misterium współobecności. Jan Paweł II i wzór kapłaństwa papieża wobec wyzwań, potrzeb,
zagrożeń i nadziei XX wieku. Próba interpretacji na wybranych przykładach.
Uczniowie szkół podstawowych przygotowują pracę literacką w dowolnej formie na temat:
• Jan Paweł II przyjacielem dzieci. Jan Paweł II moim przyjacielem.

Opracował:
Konrad Lech - kl. Ib
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Ważne dla Polaków wrześniowe wydarzenia
1 września 1939 po ataku III Rzeszy niemieckiej (w porozumieniu z ZSRR) na
Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. W chwili wybuchu wojny Polska miała
układ sojuszniczy z Francją z 1921, układ sojuszniczy z Wielka Brytanią z 25
sierpnia 1939 oraz sojusz z Rumunią. Niemcy były powiązane z ZSRR paktem
Ribbentrop - Mołotow z 23 sierpnia
1939, który de facto dzielił Europę
Środkową na strefy wpływów obu
państw i dawał Niemcom wolną rękę w
wojnie z Polską. Formalnie wojna
nabrała charakteru światowego z chwilą
wypowiedzenia jej przez Wielką
Brytanię i Francję 3 września 1939.
17 września bez określonego w
prawie
międzynarodowym
wypowiedzenia wojny zaatakowała
Polskę Armia Czerwona. Agresja ZSRR
rozstrzygnęła o klęsce militarnej Polski
w
kampanii.
ZSRR
okupował
terytorium Rzeczypospolitej do linii
paktu Ribbentrop - Mołotow. Atak ten
złamał polsko-sowiecki pakt o nieagresji
z 1932, który miał obowiązywać do 1945
roku.
72 rocznica wybuchu II wojny
światowej została uczczona w naszej szkole uroczystą akademią. Pani dyrektor
odczytała nazwiska ludzi pomordowanych w naszych okolicach oraz ich pamięć
uczciliśmy minutą ciszy.
Zamachy z 11 września 2001 – seria czterech ataków terrorystycznych,
przeprowadzonych rano we wtorek 11 września 2001 roku na terytorium Stanów
Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Dokonało go 19
porywaczy, którzy kupili bilety na 4 loty krajowe amerykańskich linii lotniczych. Po
przejęciu kontroli nad samolotami skierowali je na znane obiekty na terenie USA.
Dwa spośród porwanych samolotów rozbiły się o bliźniacze wieże World Trade
Center w Nowym Jorku, trzeci zniszczył część Pentagonu. Ostatni (opóźniony)
samolot United Airlines 93 nie dotarł do celu – rozbił się na polach Pensylwanii ok.
15 min. lotu od Waszyngtonu. W zamachu zginęły 2973 osoby.
W naszej szkole nie było specjalnych uroczystości z tej okazji, ale ta tragedia
została wspomniana na cotygodniowym apelu.
Opracował:
Kamil Walicki- kl. I b
7

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać
straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego,
wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi
kolejnych trzech młodzianów, którzy pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba
lekcji nie będzie, prawda?

- Ech, ta 6B! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich kto wziął
Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni!

-

Niech się pan tak nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może to
rzeczywiście ktoś z innej klasy.

Na lekcji historii nauczycielka pyta:
Jasiu, powiedz nam jak zginął car Aleksander II?
- To była bomba.

-

Świetnie. Powiedz nam, jak do tego doszło?

-

Ona wybuchła!

Rodzice kupili wykrywacz kłamstw. Jasio wraca ze szkoły do domu i
mówi: "Mamo, tato dostałem piątkę!"
Wykrywacz kłamstw:

- "Piiip!"

-

"Nie kłam, Jasiu" - mówi mama. - "Jak ja chodziłam do szkoły to
dostawałam same piątki!"
Wykrywacz kłamstw:

- "Piiip!"

Na to tata:
- "A jak ja chodziłem do szkoły..." - "Piiiip!"

Opracowała:
Justyna Gołojuch – kl.I a
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PRZEPIS NA UDANY ROK SZKOLNY 2011/2012 ☺
DLA WSZYSTKICH!!!








0,5 l szczęścia,
1l dobrego nastroju,
1l zaufania,
0,5 l szczerości,
szczypta uśmiechu,
250 ml bezpieczeństwa

Przypominaj sobie róż
różne sentencje:
Daj ludziom więcej niż oczekują i rób to z sercem.
Zapamiętaj swój ulubiony wiersz.
Nie wierz wszystkiemu co słyszysz, wydaj wszystko co masz w
nadmiarze.
Szanuj każdego człowieka.
Kiedy mówisz "Przepraszam" - patrz prosto w oczy.
Nigdy nie śmiej się z cudzych marzeń.
Gdy się z kimś nie zgadzasz, walcz uczciwie.
Nie oceniaj ludzi po ich rodzinie.
Mów powoli, myśl szybko.
Kiedy ktoś pyta się o coś, na co nie chcesz odpowiedzieć,
uśmiechnij się i zapytaj "A co byś chciał wiedzieć?"
Gdy coś Ci się nie udało, zapamiętaj sobie swoje błędy.
Pamiętaj o trzech rzeczach: szanuj siebie, szanuj innych, bądź odpowiedzialny za to
co robisz.
Nie pozwól by mała kłótnia zniszczyła przyjaźń.
Gdy zauważysz, że zrobiłeś błąd, natychmiast zrób wszystko by go naprawić.
Spędzaj trochę czasu sam.
Bądź tolerancyjny, ale nie pozwól sobie niczego narzucać.
Pamiętaj, że milczenie jest czasem najlepszą odpowiedzią.
Czytaj więcej książek, oglądaj mniej telewizji.
Bądź dobry, żyj z honorem. Za kilka lat będziesz miał wspaniałe wspomnienia.
Oceniaj efekty swojej pracy biorąc pod uwagę to, co musiałeś poświecić, aby je
osiągnąć. Pamiętaj, że każdy ma swoje przeznaczenie.
Ustaw właściwe priorytety w swoim życiu - pamiętając, że na pierwszym miejscu
jest BÓG.

To, co otrzymujesz zapisz na skale, a to co dajesz - na piasku.
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Z ostatniej chwili „okiem fotoreportera”
fotoreportera” ☺ :

Dzień
Dzień Patrona
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Wybory do samorządu szkolnego Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej,
którego Patronem jest Jan Paweł II, odbyły się 12 września w
poniedziałek. Wzięło w nich udział około 140 uczniów z klas V i
VI szkoły podstawowej oraz I,
II, III gimnazjum. Pani Alina
Kozłowska wraz z uczennicami klasy III a
gimnazjum chodziła i zbierała głosy. Każdy
uczeń dostawał karteczkę, na której było
wypisane po kilka nazwisk z klasy VI, I a, I b, II,
III a, III b i zakreślał trzy wybrane przez siebie
osoby. Wyniki głosowania ogłoszono tego samego dnia i były one następujące:

Przewodniczący: Bernadeta Stopa
Zastępca: Kacper Ulhurski
Skarbnik: Hubert Sokół

Sekcja dyskotekowa:

Kacper Ulhurski
Hubert Michno
Mateusz Dudek

Sprawozdanie przygotowała: Justyna Gołojuch
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1. Podaj dokładną datę rozpoczęcia II wojny światowej przez:


atak Niemców na Polskę: …………



atak ZSRR na Polskę: …………..



atak Niemców na ZSRR: ………….



początek II wojny światowej dla Amerykanów: ……….

2. Podaj datę wyboru ks. kardynała Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową: ………….
3. Podaj datę inauguracji pontyfikatu ojca świętego Jana Pawła II: ………………..
4. Podaj datę nadania imienia Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Medyni
Głogowskiej: …………….
5. Podaj datę nadania imienia Jana Pawła II
Szkole Podstawowej w Medyni Głogowskiej:
…………….
6. Od 2001 roku Dzień Papieski obchodzony był
pod hasłami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2001 - Pontyfikat Przełomów
2002 - Jan Paweł II - Świadek Nadziei
2003 - Jan Paweł II - Apostoł Jedności
2004 - Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju
2005 - Jan Paweł II - Orędownik Prawdy
2006 - Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia
2007 - Jan Paweł II - Obrońca Godności Człowieka
2008 - Jan Paweł II - Wychowawca Młodych
2009 - Jan Paweł II - Papież Wolności
2010 - Jan Paweł II - Odwaga Świętości
2011 – Jan Paweł II - ……………….

Pod jakim hasłem obchodzono tegoroczny XI Dzień Papieski?
Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy składać podpisane do pani
Zdzisławy Liebchen – opiekuna gazetki szkolnej – do 18 listopada 2011r.
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Kolejny numer

ukaże się w grudniu, zatem

życzymy wszystkim czytelnikom miłej lektury naszej gazetki, która już
wznowiła dziewiąty rok swojej informacyjnej działalności, z nowym
składem Zespołu Redakcyjnego, który poniżej w całości jeszcze raz
prezentujemy ☺ :

Jeszcze raz ponawiamy prośbę, by rozwiązania
rozwiązania zadań
zadań konkursowych ze strony
11 przekazywać na kartkach, opisanych imieniem, nazwiskiem i klasą, do
opiekuna gazetki p. Zdzisławy Liebchen, w terminie do 18
18 listopada 2011
2011 r.
WARTO WZIeg UDZIAŁ: NAGRODY CZEKAJe NA AKTYWNYCH I
DOCIEKLIWYCH!!!

Pamiętajmy też, że każdego dnia błogosławi
nam Patron szkoły Błogosławiony Jan Paweł II
- szukajmy wzoru do zachowania w Jego
słowach. ☺
Redakcja:







Justyna Gołojuch
Anna Bojda
Konrad Lech
Kamil Walicki
Przemysław Migdalski
Opiekun i realizator strony graficznej: Zdzisława Liebchen
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