NR 1/45

wrzesień – listopad 2015 r.

GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Rok szkolny 2015/2016 w naszej pracy redakcyjnej będzie kontynuacją podjętych
działań w poprzednich latach. Mamy nadzieję, że treści poruszane na łamach gazetki
pomagają nam m. in. w kształtowaniu postawy ucznia: kulturalnego, angażującego się
w życie szkoły, otwartego na innych, chętnego do pomocy dla potrzebujących, wolnego
od nałogów, od wulgaryzmów, ucznia radosnego, dobrego, który ma swoje pasje, który
mimo swoich wad, ma też wiele zalet i pasji! 
Będziemy w stałych rubrykach relacjonować działania i przedsięwzięcia podejmowane w
naszej szkole/szkołach!
Zachęcamy do udziału w konkursach ogłaszanych na łamach gazetki Szkolny Bzik. Odpowiedź na pytania konkursowe jest wyrazem aktywności i dzielenia się swoimi talentami, za co z góry dziękujemy.
W tym numerze poruszamy tematy
związane

z

działalnością

samorządową

uczniów oraz tradycją garncarską.
Pragniemy propagować też życie wolne
od używek, wolne od częstych i długich gier
komputerowych, od zabaw na tabletach, smart
fonach. Urządzenia te powinny nam służyć, ale
nie powinniśmy być nimi zniewoleni.
Poruszymy tematy związane z agresją słowną: z obmową, plotkowaniem.

Zdzisława Liebchen - opiekun Zespołu Redakcyjnego
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1 września 2015 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2015/2016 – rozpoczęcie nowego roku Mszą świętą sprawowana przez nowego księdza katechetę Rafała Janasa.
10 września 2015 r. – Wybory samorządowe wśród uczniów
do Samorządu Uczniowskiego zespołu szkół.
9 września 2015 r. – Spotkania uczniów klasy zerowej oraz
uczniów klas: I – III z policjantami, którzy pomagali najmłodszym uczniom w odpowiedzialnym przygotowaniu się do roli użytkowników dróg jako piesi oraz jako pasażerowie osobowych pojazdów.
22 września 2015 r. – Pierwsza wywiadówka
szkolna dla rodziców zapoznająca ich z dokumentami szkoły: Programem Wychowawczym: szkoły,
poszczególnych klas, Szkolnym Programem Profilaktyki, Rocznym Programem Rozwoju Szkoły
oraz z Koncepcją Pracy Szkoły w nadchodzących latach.
16 października 2015 r. – Dzień Patrona – wielka szkolna uroczystość, związana z obchodami dnia poświęconego Wielkiemu Polakowi Świętemu Janowi Pawłowi II, podczas której
odbyło się pasowanie pierwszoklasistów Szkoły
Podstawowej w Medyni Głogowskiej na
uczniów, a uczniowie klasy pierwszej gimnazjum
złożyli przyrzeczenie wierności zasadom i testamentowi Jana Pawła II.
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Każdego roku na początku lipca Zagrodę Garncarską w Medyni Głogowskiej odwiedzają tłumy miłośników
tradycji garncarskich,
ludowego rękodzieła,
dobrej kuchni i ciekawej
muzyki. Przyciąga ich
znana cykliczna impreza, organizowana obecnie XX raz - Jarmark
Garncarski. To okazja dla tych, którzy pod okiem mistrzów garncarskich chcą uczyć się toczyć na kole naczynia i lepić gwizdające
koguciki. Dla najmłodszych organizowane są tematyczne konkursy i zajęcia. Do
wspólnej zabawy
zapraszała postać młodego rzemieślnika "Garncarzyka Jasia z Medyni". Miłośnicy ceramiki mogli podziwiać prezentowane na stoiskach wyroby garncarzy - wysokie dzbany,
ozdobne misy, dwojaki, garnki w których piecze się ziemniaki - wszystkie prace wypalane
tradycyjnie na siwo, biskwit lub szkliwione.
Obok garncarzy prezentowali się inni twórcy ludowi i artyści. Podczas Jarmarku Garncarskiego miejsce miały koncerty i występy artystyczne Na imprezę przybyli ci, którzy cenią
smaki wiejskiej kuchni, bowiem lokalne stowarzyszenia przygotowały różnorodne regionalne potrawy: proziaki, jagodzianki, serniczki, ziemniaki pieczone w glinianym garnku na ognisku i wiele innych smakołyków. Pogoda też dopisał, więc wakacyjna impreza była bardzo
udana.
Sprawozdanie przygotowała: Patrycja Skoczylas –kl. I GM
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1 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2015/2016 mszą świętą o godzinie
800, podczas której wysłuchaliśmy kazania naszego nowego księdza wikarego Rafała
Janasa. Zostały poświęcone przybory szkolne.
Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie o godzinie 900 rozpoczęła się akademia, którą poprowadziła pani dyrektor Halina Dudek. Brali w niej udział wszyscy
nauczyciele obecnie uczący w szkole, rodzice oraz przede wszystkim uczniowie. Pani
Dyrektor odczytała życzenia od wójta Gminy Czarna Edwarda Dobrzańskiego, który
nie mógł nas zaszczycić swoją obecnością. Uczniom zostały przydzielone klasy oraz
wychowawcy. Pani dyrektor
Halina Dudek przekazała też
zebranym informację o przyłączeniu Publicznego Przedszkola w Medyni Głogowskiej
do Zespołu Szkół. zatem grono

nauczycieli

powiększyło

się o nowe nauczycielki: panią
Elżbietę Kuźniar, panią Magdalenę Bojdę, panią Magdalenę Witek, które opiekują się
najmłodszymi

przedszkola-

kami.
W tym roku szkolnym religii będzie uczyć nowa siostra - Urszula Majcher.
Artykuł przygotowała: Julia Lepianka - kl. I GM
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10 września 2015 roku (czwartek) odbyły się wybory do samorządu szkolnego.
Wybrani uczniowie wraz z panią mgr Aliną Kozłowską odwiedzili poszczególne klasy.
Wszyscy uczniowie dostawali karteczki z wypisanymi kandydatami. Na karteczce uczeń
mógł zaznaczyć tylko trzech swoich faworytów. Później swój głos wrzucał do przygotowanej urny.
Następnie głosy zostały zliczone, a wyniki
umieszczone na gazetce naprzeciwko pokoju
nauczycielskiego. Życzymy wybranym i wybierającym dobrej współpracy, zgodnych decyzji! 
Wybrani zostali:

Przewoniczący: Bartek Walicki
Zastępca: Wojtek Bieniek
Skarbnik: Wiktoria Michno

Przygotowała: Wiktoria Michno
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Garncarstwo jest to jedno z najstarszych rzemiosł . Jest to rękodzielniczy wyrób
ceramicznych naczyń i przedmiotów codziennego użytku. Ze względu na fakt, iż w Medyni Głogowskiej i jej okolicach przeważają ziemie gliniaste, ciężkie do uprawy roślinności, a zatem trudne dla rolnictwa, zaczęto wykorzystywać
je do produkcji naczyń glinianych.
Wraz z postępem, który wprowadził do
handlu naczynia z blachy i innych metali, naczynia gliniane zaczęły mieć coraz mniejsze zastosowanie w gospodarstwie domowym. Wówczas Cepelia - Centrala Przemysłu Ludowego i
Artystycznego, istniejąca w latach 1949–1990 – chętnie sprzedawała artystyczne wyroby
gliniane. Niestety kolejne zmiany gospodarcze i polityka wolnorynkowa zniszczyły na
dekadę garncarstwo, podobnie jak wiele innych dziedzin artystycznych, które po okresie dofinansowywania przez państwo, nie potrafiły odnaleźć się w nowej rzeczywistości
ekonomicznej.
Na szczęście globalizm, łączący w sobie małe
ojczyzny i tradycje lokalne, okazał się chłonnym
rynkiem zbytu dla rękodzieła i sztuki ludowej, która
jest oryginalna w stosunku do masowo produkowanych towarów i coraz częściej importowanych z
Chin.Tradycje garncarskie w Medyni Głogowskiej ożyły wraz z wybudowaniem Zagrody
Garncarskiej na początku tego wieku i dzięki szczególnemu patronatowi tej działalności przez Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej oraz dzięki gospodarzom tej gminy wójtom. Dziś odwiedza corocznie Zagrodę Garncarską w Medyni Głogowskiej wielu turystów, a garncarstwo okazało się „trafionym” produktem marketingowym, szczególnie dla
osób z aglomeracji wielkomiejskich, dla których zajęcia z gliną są niecodziennym doświadczeniem.
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Oprócz zagrody cennym dziełem w naszej miejscowości są ceramiczne mozaiki
oraz stacje drogi krzyżowej w kościele parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP. Mozaika
zdobiąca

ścianę

prezbiterium,

chór

i ambonę zaprojektowana została przez architekta Budziło z Krakowa i wykonana
przy

pomocy

miejscowych

garncarzy

w latach 1958-1959. Z tego samego materiału wykonane zostały również stacje Drogi Krzyżowej.
Teraz pragniemy przybliżyć nieco słownictwo i tajniki tego rękodzieła:
Rzemieślnik zajmujący się garncarstwem to garncarz albo garncarka. Materiałem
garncarskim jest glina. Glina powinna być jednorodna, bez grudek i zanieczyszczeń. Aby
osiągnąć taki stan garncarze wykonują szereg prac przygotowawczych. Zaopatrują się w glinę jesienią, aby w zimie dobrze przemarzła. Glinę polewa się obficie wodą, aby się „zlasowała”. Porcję gliny do przerobu ubija się, suszy i miele. Czynności te powtarza się po kilka
razy.
Warsztatem jest ława i koło garncarskie. Koło garncarskie to dwie tarcze umieszczone na wspólnej, pionowej osi. Garncarz, siedząc na ławie, nogami popycha dolną, większą
tarczę, wprawiając koło garncarskie w ruch obrotowy. Na ławie leży też zapas gliny, naczynie z wodą do maczania rąk, naczynia z farbami, pędzel, szyniec do wygładzania i ozdabiania oraz drut do odcinania gotowego naczynia.
Kontynuacja tradycji garncarskich w naszej szkole miała swoje miejsce poprzez
prowadzone pozalekcyjne zajęcia w Kole Ceramicznym, którego bardzo długą historię,
niespodziewanie przerwała w 2012 roku śmierć pana Jana Kota – wiernego garncarstwu nauczyciela. Był bardzo oddany dzieciom i młodzieży w nauce tego trudnego
rzemiosła. Od tego roku szkolnego, dzięki staraniom dyrektora szkoły pani Haliny
Dudek, znowu są prowadzone zajęcia ceramiczne w szkole przez panią Agnieszkę
Bernat. Fakt ten cieszy niezmiernie, bo tradycja nie zaginie.
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Pani od biologii pyta Kazia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:
-Dwie małpy i trzy słonie.
- Jeśli któreś z was chce o coś zapytać, niech najpierw podniesie rękę
- instruuje pani pierwszoklasistów.
Jedne z chłopców natychmiast podnosi rękę.
- Słucham, o co chciałeś zapytać - uśmiecha się nauczycielka.
- O nic. Po prostu sprawdzam, czy ten system działa.

Na lekcji biologii pani pyta Kazia:
-Co to jest?
Szkielet.
Czego?
Zwierzęcia.
-Ale jakiego?
-Nieżywego!

-

Ojciec pyta syna:
- No i jak ci poszedł
ten egzamin?
- Przez 20 min egzaminator trzymał mnie w krzyżowym ogniu pytań...
- No i co?
- Nie wydobył ze mnie ani słowa.

Przed sprawdzianem nauczyciel oświadcza:
- Wierzę głęboko, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu,
- I my też wierzymy! - odpowiada chórem klasa.

Co mówi nauczycielka geografii rano do mapy?
Witam Państwa.
9

10

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości!
Wspominamy okres 123 letniej niewoli Polaków, który obfitował w krwawe powstania, a liczni Polacy oddawali swe
młode życie, porywając się wielokrotnie na wroga w nierównej walce. Nasi przodkowie ginęli na frontach
wielu bitew Europy. Wśród poległych są też mieszkańcy naszych miejscowości. Im wybudowano pomnik, składamy im wieńce, zapalamy znicze, pamiętamy o nich.
Jednak Święto Niepodległości, to dla nas przede
wszystkim radość z życia w wolnym kraju! To możliwość rozwoju! To radość i duma ze swojej Małej Ojczyzny, która jest najbliższa sercu każdego z nas.

Dlatego

zachęcamy

do

udziału w konkursie pt. „MOJA

OJCZYZNA

=

MOJA

MAŁA OJCZYZNA”
Prace konkursowe mogą mieć charakter plakatu, opisu, rysunku bądź albumu zdjęć prezentujących okolicę, temat
bliski sercu o rodzinie, o miejscowości. Termin prac, które należy składać
do opiekuna gazetki pani Zdzisławy Liebchen mija 15 grudnia br.
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zaczynamy rok szkolny 2015/2016 .

Tym numerem

Mamy nadzieję, że będzie to dobry czas!!! Dobry dla wszystkich. Życzymy
sukcesów i radości z nauki, rozwijania swoich zdolności,
pogłębiania wiedzy o otaczającym nas świecie. Życzymy
dobrych relacji koleżeńskich oraz w rodzinie, a także
najlepszych przyjaciół, życzliwych koleżanek/ kolegów!


Zachęcamy do udziału w
konkursie,

który

zwycięzców

i

wyłoni
nagrodzi

wszystkich, którzy złożą w
terminie swoje prace.
Przypominamy o akcji:

Redakcja:
Julia Lepianka
Wiktoria Michno
Patrycja Skoczylas

oraz opiekun i realizator strony graficznej Zdzisława Liebchen
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