Nr 4/ 54

maj – czerwiec 2018 r.

GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Dobiega końca kolejny rok szkolny, który prawie cały jest obchodzony pod hasłem: „ROK
DLA NIEPODLEGŁEJ”.
Nie ma wśród nas Polaków, którzy przeżywali radość z odzyskania niepodległości sto lat temu, ale jej setna rocznica przeżywa na pewno swój renesans w
wielu dziedzinach życia, chociażby społecznego i kulturalnego. Chlubimy się z osiągnięć
swojej Ojczyzny. Cieszymy się
wolnością, która kosztowała wiele ofiar ludzkiego życia, najczęściej dopiero rozpoczętego, młodzieńczego. Nikt jednak nie wątpi, że przelana krew wydała owoce umiłowania wolności, niepodległości, tożsamości narodowej,
ukochania obrzędów i zwyczajów narodowych.
W maju cieszyliśmy się obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, której prekursorskie hasła są powodem dumy Polaków po
dzień dzisiejszy.
Patriotyzm jest obecnie stylem życia wielu z nas,
którzy dbają o dobro swojego kraju, pracują dla jego
rozwoju i dobrze życzą swej Ojczyźnie.
Praca dla dobra Polski i dla rozwoju społeczeństwa
polskiego, jest godnym pochwały stylem życia.
Rozwój polskich rodzin, ich dobro, jedność jest fundamentem w budowaniu Polski niepodległej.
Przeżywane święto: Dnia Matki i Ojca oraz Dzień Dziecka również były okazją wdzięczności dla
polskiej rodziny, która korzysta z dobrodziejstw ojczyzny.
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze są również okazją podziwiania piękna i rozwoju naszego kraju. Bogactwem turystycznym jest nie tylko dziedzictwo narodowe, piękne zamki, parki narodowe,
rezerwaty przyrody, ale też miejsca wypoczynku, rekreacji, miejsca uprawiania sportu, rozwoju ciała i ducha. To piękne polskie miasta i wioski ze swoim niepowtarzalnym klimatem, serdecznością i
życzliwością mieszkańców.
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kwiecień 2018 – udział uczennic klas trzecich
szkoły podstawowej w Gminnym Konkursie Czytelniczym: „W krainie baśni H. Ch. Andersena” w SP w Dąbrówbrówkach.
1 maja 2018 r. – dzień wolny: Święto Pracy
2 maja 2018 r. – Święto
Flagi Państwowej
3 maja 2018 r. – Święto
Konstytucji Trzeciego
Maja; uroczystości szkolne, parafialne oraz
gminne w Woli Małej
25 maja 2018 r. – szkolny Dzień Matki i Dzień Ojca; akademia w wykonaniu wszystkich
przedszkolaków
oraz uczniów klas I
– III szkoły podstawowej
1 czerwca 2018 r. –
szkolny
Dzień
Dziecka: udział w
konkursach i zabawach
ruchowych.
Podsumowanie
realizowanych
programów profilaktycznych:
„TRZYMAJ FORMĘ”, „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZROZWIĄZANIE”; „NIE; DZIĘKUJĘ, NIE PALĘ”…
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„Na zdjęciach patrzymy w wieczność…”

Wśród uczniów klasy trzeciej gimnazjum są koleżanki z zespołu redakcyjnego naszej gazetki:
Julia Lepianka
Wiktoria Michno
i Patrycja Skoczylas.
Dziękuję w imieniu całej społeczności szkolnej za trzyletnią
pracę na rzecz „Szkolnego Bzika”. Za poświęcony czas, za chęć ofiarowania swojego
talentu i zaangażowanie na rzecz innych… Zawsze starały się na bieżąco relacjonować
szkolne wydarzenia i pisać artykuły, ważne dla nas, naszego rozwoju intelektualnego,
kulturowego czy społecznego. Artykuły dotyczące naszego życia, kształtujące miłość do
najbliższej ojczyzny, tradycji i kultury przekazywanej kolejnym pokoleniom.
Mam nadzieję, że doświadczenie związane z tą pracą przyda się im w dalszej edukacji
i będzie ciekawym doświadczeniem z przeszłości, którą tworzyły.

"Zamknijmy uczucie we wspomnieniach,
by mieć dokąd wracać nocami."
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Często patriotyzm postrzegany jest jako wartość nie do osiągnięcia w czasach pokoju,
czy chociażby dla nas żyjących współcześnie…
Jednak warto wiedzieć, że
uczciwa praca dla dobra swojego
rozwoju, dla dobra innych, rozwój
talentów jest niczym innym jak patriotyzmem. Radość z życia w
wolnym kraju, podkreślanie piękna
ojczystych krajobrazów, szanowanie pięknej przyrody, to też patriotyzm.
Patriotyzmem jest znajomość dóbr
polskiej kultury, pięknych zabytkowych miast ze swoimi cennymi obiektami i muzeami, które warto poznawać i podziwiać
kunszt ich autorów, utalentowanych Polaków.
Bogactwo polskiego malarstwa można podziwiać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu,
do którego wiele wspaniałych dzieł trafiło po II wojnie światowej z tak zwanych Kresów –
obecnej Ukrainy, a kiedyś terenów należących do Polski. Po dzień dzisiejszy Galeria Potockich we Lwowie mieści bogate zbiory polskich malarzy, takich jak Jan Matejko, Jacek Malczewski, Józef Chełmoński, Artur Grotger,…
To właśnie Galicja podczas okresu zaborów
była azylem dla kultury polskiej, dla artystów, którzy emigrowali w poszukiwaniu WOLNOŚCI właśnie tutaj.
Przykładem niezwykłego dzieła, dedykowanego
umiłowaniu wolności przez Polaków jest PANORAMA RACŁAWICKA – (dzisiejsze 3-D ) – namalowana właśnie we Lwowie przez wielu artystów: Jana Stykę, Wojciecha Kossaka, Tadeusza
Popiela, Zygmunta Rozwadowskiego, Teodora
Axentowicza,… i innych. W tych dniach gimnazjaliści mają okazję zobaczyć to wspaniałe
malarstwo, podczas wycieczki do Wrocławia.
Nie bądźmy analfabetami w dziedzinie sztuki! To też okazja do manifestowania swojego patriotyzmu, pogłębiania wiedzy historycznej o Polsce.
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W naszej szkole spotykamy uczniów z pasją…. sportową! Już od najmłodszych lat
trenują i szlifują swoje umiejętności sportowe w różnych klubach. Ich ciężka praca na treningach przynosi efekty w postaci zdobywanych medali, odznaczeń, dyplomów i satysfakcji.
Dzisiaj pragniemy przybliżyć sukcesy niektórych z nich i
pogratulować zapału.
Od kilku lat obserwujemy sukcesy Jakuba Koszulińskiego
ucznia klasy IV a, którego pasją jest piłka nożna. Trenuje w Dziecięcej Akademii Futbolu w Rzeszowie. Dostrzegli go skauci Wisły
Kraków, zapraszając Kubę do udziału w
międzynarodowym turnieju w czeskiej
Ostrawie, gdzie został okrzyknięty najlepszym zawodnikiem rozgrywek. Jakub Koszuliński grając w barwach Wisły Kraków, został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju „OSTRAVA CUP”.
Zuzanna Golec uczennica klasy III
a również , trenuje piłkę nożną w dziewczęcej grupie. Jest pełna zapału, rozwija
swoją sportową pasję, co udowodniła
ostatnio na stadionie ORLIK naszej Gminy Czarna zdobywając
medal i dyplom za zajęcie I miejsca w trójboju. Zuzia jest sprytna, szybka i jest świetnym graczem piłki
nożnej.
Krystian Bukała – też uczeń klasy III a – trenuje karate i już zdobył Isze miejsca, drugie i trzecie w wielu
powiatowych, okręgowych rozgrywkach karate.
Gratulujemy Zuzi, Kubie i Krystianowi - naszym uczniom, których
pasja przynosi im sukcesy. Są one efektem długich, żmudnych
treningów, wytrwałości i zwykłej, codziennej ciężkiej pracy.
Cieszymy się waszymi radościami, medalami, pucharami!!! 
Życzymy kolejnych sukcesów, medali, dyplomów.
Uprawiajmy sport, różne formy aktywności dla swojego zdrowia i lepszego
mopoczucia! Odżywiajmy się zdrowo! 
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Ten numer
zamyka rok szkolny i żegna kolejną ekipę Zespołu Redakcyjnego,
któremu raz jeszcze dziękujemy za zaangażowanie i pracę przy tworzeniu gazetki przez
ostatnie trzy lata.
Przed nami wakacje, czas zasłużonego odpoczynku, radości, zwiedzania Polski, jej pięknych
miejsc. Ostatnie tygodnie tego roku szkolnego były
już namiastkę zachwycania się atrakcjami turystyczno-krajoznawczymi podczas wycieczek szkolnych.
Przedszkolaki zwiedzały lotnisko w Jasionce,
były w zagrodzie w Godowej, gdzie bezpiecznie
mogły bawić się i poznały różne zwierzęta gospodarskie: świnki wietnamskie, kozy, owce, konie,
drób, króliki. Karmiły zwierzęta, jeździły bryczką
i pociągiem.
Podobne
atrakcje mieli uczniowie klasy I oraz II ujeżdżając konie.
Mogli jak prawdziwi jokeye w siodle panować nad dużym
koniem. W Inwałdzie i Wadowicach na wycieczce byli uczniowie
klas czwartych oraz piątej. Bawili
się w Parku Rozrywki, ale też poznawali Wadowice, miejsce,
gdzie pierwsze lata życia spędzał Patron naszej szkoły Święty Jan
Paweł II.
Uczniowie klas trzecich bawili się w Magicznym Ogrodzie w woj. lubelskim.
Gimnazjaliści zwiedzają przepiękny Wrocław i jego zabytki.
Wszystkim życzymy
bezpiecznych i udanych wakacji, bogatych w radosne przeżycia.
Redakcja:
 Julia Lepianka
 Wiktoria Michno i Patrycja Skoczylas

oraz opiekun i realizator strony graficznej
pani Zdzisława Liebchen
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