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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Przed nami najpiękniejsze święta, które kojarzą się nam z Jezuskiem na
sianie, z kolorową, świecącą choinką, z prezentami, magią śpiewanych
kolęd…
Przygotowaniom do Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy uroczysty nastrój,
atmosfera podekscytowania, udział w Roratach z lampionami w ręku jak również
świąteczne zakupy. Warto dostrzec, iż wszystkie z wymienionych wyżej czynników
wywołuje w nas bożonarodzeniowa tradycja, bez której te magiczne Święta z całą
pewnością pozbawione zostałyby znaczącej dozy, tak ukochanego i wyczekiwanego
przez wszystkich, uroku.
Mamy jeszcze adwent: Czas Adwentu to dla chrześcijan niezwykły okres
upamiętniający momenty oczekiwania na powtórne przyjście syna Bożego –
Jezusa Chrystusa. Czas adwentu obejmuje okres 4 tygodni: od pierwszych
nieszporów czwartej z kolei, poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli,
aż do pierwszych nieszporów Bożego Narodzenia, czyli do 24 grudnia.
Pochodzenie słowa „adwent” Etymologii słowa „adwent” doszukujemy się w
łacińskim zwrocie „adventus” które w dosłownym tłumaczeniu oznacza nic
innego, jak tylko „przyjście”.

Od Zespołu Redakcyjnego SZKOLNEGO BZIKA na te Święta, które
nadchodzą, życzę ciepła i miłości. Niech nas wszyscy ludzie nie zawodzą ,a
my Ich i niech uśmiech w sercu zawsze gości...
Nim gwiazdka zabłyśnie,
nim Święta przeminą,
niech Ci błogosławi Panienka z Dzieciną.
Niech się Twoje życie
w szczęśliwości splata
dziś, jutro w Nowy Rok

i po wszystkie lata. ☺
Opiekun szkolnej gazetki:

Zdzisława Liebchen
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16 października - Dzień Patrona: Bł. Jana Pawła II
17 października – Konkurs wiedzy o Janie Pawle II
24 października – Zawody gminne w ping – ponga
26 października – Dyskoteka
5 listopada – Zawody gminne w koszykówkę – dziew. i chł.
7 listopada – Konkurs z języka polskiego
8 listopada – 2 etap konkursu wiedzy o Janie Pawle II
24 listopada – Wywiadówka, dyskoteka andrzejkowa, zawody
powiatowe w koszykówkę (dziewczęta) – dzień pełen emocji; dla

niektórych często skrajnych
29 listopada – Konkurs o krajach anglojęzycznych
3 grudzień –Zawody gminne w piłkę ręczną ( chłopcy )
5-9 grudzień – Tydzień wolontariatu (zbiórka słodyczy i przyborów
szkolnych dla Domu Dzieci z Fundacji WZRASTANIE w Łopuszce i
Dynowie
6 grudzień – Mikołajki
10 grudzień –Zawody gminne w piłkę ręczną ( dziewczęta )
22 grudzień – po lekcjach odbędą się tradycyjnie już w naszej
szkole JASEŁKA, a po nich klasowe Wigilie z wychowawcami.

OPRACOWAŁA :

ANNA BOJDA kl. I a
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,,Znowu święta,
Znowu święta,
Taki miły sercu czas,
Pozostanie długo, długo, W nas……,,

Wywiad z panią dyrektor mgr inż. Haliną
Dudek na temat świąt Bożego Narodzenia:
-Czym są dla Pani święta Bożego Narodzenia?
-Odnową duchową i spotkaniem z rodziną, a
czasami także czasem odpoczynku od pracy.
-Kto pomaga Pani w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia?
-Rodzina.
-Jakie potrawy stawia Pani na stole wigilijnym?
-Tradycyjne. Zawsze na początku czytamy Pismo Święte i dzielimy się
opłatkiem. Później jemy żurek, karpia, pierogi i ciasto.
-Czego życzyłaby sobie Pani na święta Bożego Narodzenia?
-Spokoju i radości z ich przeżywania.
- Dziękuję za wywiad.

Wywiad przeprowadziła: Justyna Gołojuch kl. I a

4

Symbolika potraw na Wigilijnym stole
Święta bożego Narodzenia poprzedza niezwykły wieczór wigilijny, na który
składają się potrawy, kolędy i niezwykła atmosfera. Zacznijmy jednak od ilości,
ustawianych na wigilijnym stole, dań. Zgodnie z zasadami przyjętej tradycji, liczba
serwowanych dań powinna wynosić ni mniej, ni więcej jak tylko 12. Dwunastka ma
bowiem odniesienie zarówno do ilości uczniów Jezusa Chrystusa, czyli do 12
Apostołów, jak i ilości obecnych w każdym roku miesięcy. Warto jednak zwrócić
uwagę, iż liczna 12 nie zawsze była wyznacznikiem 12 dań.

Dawniej, podczas wieczerzy chłopskiej serwowanych było pięć lub siedem
potraw, podczas szlacheckiej - dziewięć, natomiast wieczerza Wigilijna u arystokracji
składała się z jedenastu. Symbolikę tych odniesień odszukać możemy m.in. w
nawiązaniu do siedmiu dni tygodnia, czy też dziewięciu chórów anielskich.
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Obecnie propagowana liczba dwanaście, swoje miejsce zajmowała wyłącznie na
stołach niezwykle bogatych dworów magnackich: stół zastawiany był właśnie taką
ilością potraw, przy czym wszystkie dania rybne liczone były, jako jedno i to samo
danie...
Jak już wspominaliśmy, skład samych, konsumowanych w tym niezwykle
uroczystym dniu dań, również nie pozostawał bez znaczenia. Na tradycyjnym
polskim stole Wigilijnym winny bowiem znaleźć się produkty takie jak:
•
•

•

•

•

•

•

•

chleb - symbol dobrobytu
ziarna zbóż (bądź też zamiennie wypieki z mąki) - symbole
życiodajnej mocy
ryby - uznawane już w czasach starożytnych za symbol
chrześcijaństwa, przypominający biesiadnikom o znaczeniu
chrztu, zmartwychwstaniu oraz nieśmiertelności ludzkiej duszy
kapusta - oznaczająca
siłę,
która
to
w
połączeniu z grochem
miała
za
zadanie
ochronę biesiadników
przed
wszelkiego
rodzaju chorobami
grzyby - nawiązujące
jeszcze do zwyczajów
pogaństwa i częstokroć
wiązane z ułatwieniem
kontaktu z duchami
zmarłych przodków
mak - dawny symbol
płodności
miód
którego
obecność na wigilijnym
stole
gwarantować
miała przychylność sił natury
jabłka oraz orzechy - chroniące rodziny przed różnego rodzaju
bólami gardła i zębów.
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Polskie kolędy...
Kolędy śpiewane są w Polsce powszechnie i przez
wszystkie stany. Teksty kolęd pisali najwięksi polscy poeci,
a

kompozytorzy

tworzyli

muzykę

do

nich

lub

je

opracowywali muzycznie. Kolędy związane są również z
rodzimą twórczością ludową.
Nie ograniczały się kolędy tylko do
roli pieśni religijnej, obrzędowej. W
pewnych okresach historycznych stały
się

pieśniami

symbolizowały
okupacji
było

patriotycznymi,

polskość.

hitlerowskiej

śpiewanie

hymnu

W

latach

zabronione
"Jeszcze

Polska nie zginęła". W okresie Bożego
Narodzenia śpiewaliśmy ze łzami w
oczach, jako hymn polski, czwartą zwrotkę kolędy "Bóg się,
rodzi":

"Podnieś rękę. Boże Dziecię,
Błogosław Ojczyznę miłą..."
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Jasiu wraca do domu z przedszkola cały podrapany na twarzy. Mama
wystraszona się pyta:
- Jasiu! Co się stało?
- Dzisiaj było mało dzieci w przedszkolu.
- Dobrze, ale co to ma wspólnego z tym co ci się stało?
- Pani kazała nam ustawić się w kółko, złapać za rączki
i tańczyć dookoła choinki.

Jasiu rozmawia z ojcem:
- Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty!
- Dlaczego?
- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które miałeś mi
dawać!
Pani od języka polskiego pyta Jasia:
- Jeżeli powiem jestem piękna, to jaki to będzie czas?
-

-

Z całą pewnością przeszły.

Jasiu chwali się kolegom:
- Jestem silny jak byk, bo jem dużo mięsa.
Na to jeden ze słuchaczy:
Wątpię. Ja na przykład jem dużo ryb, a nie umiem pływać.

Opracowała: Justyna Gołojuch
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Stary cmentarz w Medyni Głogowskiej
Okres świąteczny poprzedza listopad – czas zadumy, pamięci o naszych przodkach.
Tegoroczny listopad był piękny, słoneczny. Mieliśmy możliwość często odwiedzać
cmentarze, a przede wszystkim ten Stary-zabytkowy. Jest to bardzo ważne miejsce dla
dzisiejszej kultury i obyczajów medyńskich. Najpierw przytoczę historię.
Jest to jeden z najstarszych cmentarzy w powiecie łańcuckim. Został założony w I
połowie XIX wieku. Cmentarz jest usytuowany ok.200 metrów poza terenem kościelnym,
nieopodal bocznej drogi. Znajduje się na niewielkim obszarze, w porównaniu z
dzisiejszymi
cmentarzami.
Do
dzisiejszych czasów zachowało się
kilka nagrobków np. grobowiec
rodziny Łokietków, w którym
spoczywa wiele szczątków. Obiekt
został wpisany na listę zabytków
gminy Czarna.
Cmentarz jest miejscem, w
którym odbywa się wiele świąt i
uroczystości
np.
Wszystkich
Świętych - wtedy uczniowie naszej
szkoły chodzą sprzątać ten obiekt z liści i innych zanieczyszczeń. Tak było w tym roku.
Obok cmentarza przebiega tez szlak garncarski, więc wiele osób może go podziwiać
podczas wycieczek rowerowych, organizowanych w lecie.
Jest to miejsce najbardziej znane ze wszystkich miejsc, które warto w Medyni
zobaczyć. Nawet wycieczkom, które przyjechały do Medyni jest pokazywany stary
cmentarz.
W związku z powyższym można sądzić że ten ok. 180 - letni cmentarz jest dumą
Medyni, a nawet całej gminy Czarna. Z opinii medyniaków wynika, że chcieliby żeby został
on bardziej zareklamowany, żeby turyści częściej przyjeżdżali i odwiedzali Medynię.

Przygotował: Kamil Walicki, kl. I b
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Boże Narodzenie, Uroczystość
Narodzenia Pańskiego – w tradycji
chrześcijańskiej to święto
upamiętniające narodziny Jezusa
Chrystusa. Jest to liturgiczne święto
stałe, przypadające na 25 grudnia (wg
kalendarza gregoriańskiego). Boże
Narodzenie poprzedzone jest okresem
trzytygodniowego oczekiwania
(dokładnie czterech niedziel), zwanego
adwentem.

W Kościołach, które nadal celebrują liturgię według kalendarza juliańskiego
(tzw. Kościoły wschodnie, głównie Cerkiew Greckokatolicka i Kościół
prawosławny), Boże Narodzenie przypada na 25 grudnia kalendarza
juliańskiego, tzn. obecnie 7 stycznia kalendarza gregoriańskiego.

Wigilia Bożego Narodzenia (wieczerza
wigilijna, wieczór wigilijny, niekiedy także
gwiazdka) (z łac. vigilia - czuwanie, straż;
Vigilare - czuwać) – w tradycji chrześcijańskiej
dzień poprzedzający święto Bożego
Narodzenia, kończący okres adwentu.

Przygotował: Kamil Walicki, kl. I b
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1. Kiedy założono pierwszy, stary cmentarz w Medyni i może znasz
ówczesnego proboszcza tej parafii?
2. Co oznacza słowo „WIGILIA”?

3. Napisz co symbolizuje na stole
wigilijnym:
•
•
•
•
•

Chleb
Ryby
Mak
Kapusta
Grzyby
4. Napisz słowa pierwszej, drugiej i trzeciej oraz
czwartej zwrotki kolędy, która w okresie okupacji
hitlerowskiej „zastępowała” wiernym hymn
państwowy.

Odpowiedzi szukamy w informacjach tego numeru Bzika!
Odpowiedzi konkursowe prosimy jak zwykle składać u opiekuna gazetki,
pani Zdzisławy Liebchen do
15 stycznia 2012 r.Nagrody czekają ☺
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Kolejny numer
w przyszłym roku kalendarzowym 2012!
Będzie to PRZESTĘPNY ROK, więc o jeden dzień dłuższy, tak jak
dłuższy będzie cały ten rok szkolny.
Życzymy wszystkim nie tylko radosnych świąt Bożego Narodzenia,
ale też świetnej zabawy sylwestrowej oraz szczęścia, pomyślności w
Nowym 2012 Roku!!!

Do Siego Roku ☺
Pamiętajmy jednak, że przed nami jeszcze
trochę nauki! A to jest nasz podstawowy
obowiązek.
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