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Miesiąc maj i czerwiec są bardzo radosnymi miesiącami z kilku powo-

dów. Po pierwsze są to wiosenne  miesiące, kiedy przyroda wręcz bu-

cha swą życiodajną siłą. Oczarowuje i 

mami nasze oczy świeżą, soczystą zielenią 

oraz  pięknymi widokami kwitnących 

kwiatów, krzewów i drzew. Przyroda 

ożywiona zachwyca nas na każdym kro-

ku…  

Po wtóre, w maju świętujemy Dzień Matki, a w czerwcu – Dzień Ojca, 

dlatego w tym numerze gazetki parę słów kierujemy też do rodziców naszych uczniów, 

by lepsze relacje rodzinne, owocowały lepszymi relacjami ze 

swoimi dziećmi oraz dobrą współpracą z wychowawcami. 

 Maj i czerwiec w świadomości uczniów jest czasem 

wycieczek szkolnych, wychodzenia na boisko szkolne, czasem 

zabaw na świeżym powietrzu i …. finiszującego roku szkol-

nego oraz… nadchodzących wakacji!!! 

Ten numer szkolnej gazetki poświęcimy również 

naszej wspaniałej Artystce -pani Władysławie 

Prucnal, która też w czerwcu obchodzi swoje 

imieniny .  

 Pani Władysława jest artystką, poetką i patriot-

ką, która kocha lokalne środowisko, swoją małą 

ojczyznę i cały kraj – Polskę. Kocha  wszystko co 

bliskie sercu Polaka. Ta wspaniała, bardzo skromna kobieta ma siłę tytana. Ogrom 

prac podziwiają turyści w Pieckach na Mazurach, gdzie jest muzeum rękodzieła naszej 

Artystki. Prace pani Władzi znajdują się na całym świecie. Mimo niedomagań zdro-

wotnych, nadal jest pełna pogody ducha i zawstydza swoją 

pokorą, każdego, kto Ją bliżej pozna.   

Wiele prac powstało o Artystce z Medyni Głogow-

skiej. W 2002 r. gimnazjalistki: Honorata Grabarz, Anna 

Chmiel, Paulina Woś i Paulina Wawro pod opieką nau-

czycielki Zdzisławy Liebchen również napisały pracę o twórczości pani Władysławy 

„Nie święci garnki lepią” Prucnal, pt.: w ramach konkursu PTTK w Rzeszowie „PO-

ZNAJEMY OJCOWIZNĘ”. Praca zdobyła II miejsce w województwie. W tym nume-

rze naszej gazetki szkolnej przybliżamy fragmenty tejże pracy wszystkim czytającym 

Szkolnego Bzika.    

Zachęcamy do czytania naszych artykułów, do interesowania się lokalnymi sprawami! 

Zdzisława Liebchen - opiekun Zespołu Redakcyjnego   - 
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10 kwietnia 2019 r. – akademia poświęcona 79 rocznicy zbrodni dokonanej na inteli- 

                                      gencji polskiej w Katyniu i okolicach przez sowieckich żołnierzy. 

 

10, 11 i 12 kwietnia  2019 r.– egzaminy gimnazjal-

ne – ostatni raz w historii tego wygasającego etapu 

szkolnictwa, składające się łącznie z sześciu części; 

każdego dnia dwa egzaminy.  

 

15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. – egzaminy ósmoklasi-

stów – po raz pierwszy w zreformowanej szkole 

podstawowej, trwające również trzy dni: język pol-

ski, matematyka i język obcy (angielski)  . 

 

29 kwietnia 2019 r. – akademia szkolna z okazji 

228 rocznicy utworzenia Konstytucji Trzeciego 

Maja, przygotowana przez panie: Alinę Woś, Elż-

bietę  Rączy i pana Marcina Juchę z uczniami klas 

piątych szkoły podstawowej.   

 

3 maja 2019 r. – udział wszystkich oraz pocztu sztandarowego 

ZS w Medyni Głogowskiej w gminnych obchodach uroczystości 

Trzeciego Maja. 

 

7 maja 2019 r. – wywiadówka szkolna dla rodziców uczniów 

wszystkich klas 

 

  17 maja 2019 r. – V Gminny Konkurs                      

Papieski 

  24 maja 2019 r. – uroczysty Dzień Matki i 

Dzień Ojca – przygotowany przez oddziały 

przedszkolne i uczniów klas I – III sp. 

 

  1 czerwca 2019 r. – Dzień Dziecka – za-

bawy sportowe, konkursy, przedstawienia. 
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1 lutego 1999 r. – WIADOMOŚCI MAŁOPOLSKIE:  

„Władysława Prucnal – skromna, małomówna, nieco skryta. Nie oczekująca zbyt 

wiele od życia. Swój świat zamknęła w glinie. Była pierwszą osobą w rodzinie, która ze-

rwała z kołem garncarskim po to, by poświęcić się rzeźbie. Doceniła to Natura –

jubileusz 50-lecia pracy artystycznej zorganizowany przez Stowarzyszenie Społeczno-

Kulturalne „W Dolinie Wisłoka” z siedzibą w Czarnej (k. Łańcuta) okazał się równie 

cichy i skromny. Sroga zima okryła bielą całą okolicę, zrównała drogi z polami, niewie-

lu gości mogło dojechać i podziwiać raz jeszcze kunszt ludowej artystki.” 

W tym roku Pani Władysława obchodzi 70-lecie swojej artystycznej pracy. 

Przedstawione teksty są fragmentem pracy konkursowej o Pani Władysławie Prucnal. 

Pracę rozpoczęto: 15.09.2004 r. – zakończono: 20.01.2005 r. Część materiałów zgroma-

dzono w roku szk. 2003/2004 

Jest to praca  zbiorowa, wykonana w ra-

mach Szkolnego  Klubu  Podróżnika, 
działającego w tamtych latach przy Szkole Pod-

stawowej i Publicznym Gimnazjum im. Jana 

Pawła II w Medyni Głogowskiej. Pracę wyko-

nano na konkurs krajoznawczy ogłoszony przez 

PTTK w Rzeszowie, pod hasłem: 

„Poznajemy Ojcowiznę” 

LUDZIE MOJEJ MIEJSCOWOŚCI ZA-

SŁUŻENI DLA REGIONU I KRAJU.  

Autorkami pracy są: 

Aneta Chmiel,   

Honorata Grabarz,   

Paulina  Wawro,   

Paulina  Woś,   

pod  opieką mgr Zdzisława  Liebchen,   n-ki 

SP w Medyni Głogowskiej, opiekunki Szkolne-

go  Klubu  Podróżnika . 

Oto fragment Pracy: 

„Do najbardziej znanych na Rzeszowszczyźnie ośrodków podtrzymujących tra-

dycje garncarstwa, należy Medynia Głogowska i okoliczne wioski.   
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Medynia Głogowska przez cała lata słynęła z najlepszych w okolicy glinianych mis i 

garnków. Jeszcze 40 lat temu, zapomnianym dziś rzemiosłem zajmowało się tu ponad 

sto osób. Dzisiaj glina jest również two-

rzywem ale tylko dla ludzi mających 

zdolności artystyczne. Teraz miejscowi 

mistrzowie znowu próbują swoją pasją 

zarazić innych. Podczas warsztatów mi-

strzowie pokazują wszystko to, co w ich 

fachu najważniejsze. Na przykład, jak 

wyrobić glinę, aby dała się formować i 

jak posługiwać się garncarskim kołem. 

Również w naszej szkole działa Kółko 

Ceramiczne, które prowadzi Jan Kot, znany z garncarstwa w naszej miejscowości. 

Wprowadza nas w arkana sztuki ceramicznej, która w naszym wykonaniu jest próbą 

działalności artystycznej. Przekazuje nam tradycje naszych przodków.  

Wśród nielicznych garncarzy z Medyni Głogowskiej, na pierwsze miejsce wysuwa się 

jedyna w tym regionie kobieta: Władysława Prucnal. Zawód garncarza od zawsze nale-

żał do trudnej i ciężkiej profesji. Wręcz uważano, iż jest typowo męski. Jednak artystka 

Władysława Prucnal, nie zamieniłaby gliny, na żaden inny materiał. Nie lepi już glinia-

nych garnków, bo też nikt ich już nie poszukuje. 

Glina jest jej materiałem, dzięki któremu prze-

kazuje nam swój artystyczny wizerunek świata 

wewnętrznego i zewnętrznego. Kocha ją i po-

przez swój talent próbuje przekazać nam rów-

nież to, co przemija, a jest solą tej ziemi. Co sta-

nowi sens życia prostego ale szczęśliwego czło-

wieka. Świat „ulepiony z gliny”, to figurki 

przedstawiające świętych, sceny z życia Jezusa i 

Matki Bożej oraz postacie prostych wiejskich mieszkańców, ciężko pracujących na pol-

skiej  ziemi: „od ziarenka do bochenka”. Uczy młodych kochać swoje  korzenie, szano-

wać przekazywany przez pokolenia dorobek kulturowy. Jest skromną, cichą osobą, 

która mimo ciężkiego losu jaki ją doświadczył, cieszy się życiem i mówi, że: „jest szczę-

śliwa”, bo m. in. robi to co lubi. Największym marzeniem pani Prucnal, a zarazem pro-

blemem, który spędza jej sen z powiek, jest myśl, czy młodzi przejmą „pałeczkę” two-

rzenia w glinie. Jak mówi:, „ziemie tutejsze, to nieprzebrana kopalnia gliny, której zło-

ża mogą służyć obecnym i przyszłym pokoleniom, byleby chętnych do jej lepienia nie 

brakowało. Glinę trzeba pokochać, ona to czuje.” Pani Władysława, jest niezwykle 

wrażliwą osobą. Można powiedzieć, że razem ze swoimi świątkami, czas odmierza cięż-

ką, chociaż niewdzięczną pracą rolnika, połączoną modlitwą oraz wstawiennictwem 

wszystkich świętych do Boga, Maryi, do ojcowizny i naszej ukochanej Polski.” 
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„Nie zabiegajmy o to, by każdy czyn (dziecka) uprzedzić,  

w każdym zawahaniu się natychmiast drogę wskazać,  

przy każdym pochyleniu biec z pomocą.  

Pamiętajmy, że w momencie silnych zmagań może 

nas zabraknąć.” 

 

Janusz Korczak 

 

W tym roku, w sobotę 1 czerwca odchodzić bę-

dziemy Dzień Dziecka. To święto obchodzone jest niemal 

na całym świecie, jednak nie we wszystkich krajach od-

bywa się tego samego dnia, a także inaczej są one obcho-

dzone z powodu różnorodnych tradycji. Historia powstania 

tego święta sięga już 1954 roku, kiedy to Zgromadzenie 

Ogólne ONZ postanowiło utworzyć 

takie święto by pokazać ideały i cele 

dotyczące praw dziecka. Gdzie in-

dziej również możemy przeczytać, iż 

to w 1952 roku powstało święto Dnia 

Dziecka z inicjatywy organizacji 

„The International Union for Protec-

tion of Childhood”, które zapewnia 

dzieciom ochronę. Jest wiele różnych 

dat przez co nie można dokładnie określić roku, w którym powstało święto Dnia Dziecka. W 

Polsce to święto obchodzimy 1 czerwca, zaś we Francji i Włoszech przypada na datę 6 

stycznia, czyli Święto Trzech Króli. Jest to spowodowane tym, że jest ono łączone z Dniem 
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Rodziny. W tych dwóch krajach dzieci otrzymują podarunki od rodziców, a także ciasto z 

„wróżbą” i papierową koronę króla lub królowej. Inaczej obchodzone jest to święto w Ja-

ponii. Chłopcy i dziewczynki obchodzą je osobno. Chłopcy swoje święto mają 5 maja, kiedy 

przygotowują kolorowe 

latawce w kształcie karpia, 

później zawieszane są one 

na masztach. Karp ma 

symboliczne znaczenie dla 

tych ludzi, którzy uznają 

go za synonim siły, odwa-

gi i determinacji. Zaś Ja-

pończycy z czasem karpia zamieniają na latawce w kształcie smoka, ponieważ uważają go za 

symbol dobroci. Ilość wywieszonych latawców na maszcie przed domem zależy od dzieci 

mieszkających w danym domie. Dziewczynki zaś ten dzień obchodzą 3 marca i tego dnia 

odbywa się festiwal lalek. Dziewczynki z papieru robią lalki i przebierają je w japońskie 

stroje. W Polsce tak samo jak we 

Francji i Włoszech, dzieci otrzy-

mują podarunki. Dzieci są kruche i 

łatwo je skrzywdzić a są ważne co 

mówił sam Jan Paweł II : „Dzieci 

są nadzieją, która rozkwita wciąż 

na nowo, projektem, który nieu-

stannie się urzeczywistnia, przy-

szłością, która pozostaje zawsze 

otwarta”. 

Niech Dzień Dziecka  będzie  okazją do spędzenia czasu razem całej rodziny. Niech będzie 

okazją do wspólnych zabaw i rozmów z rodzicami. Dzieci najbardziej potrzebują bliskości 

swoich rodziców, by czuć ich miłość, by czuć się bezpiecznie, radość, by uczyć się zaufania 

do dorosłych, uczyć się życia, wzajemnych relacji z innymi. 

Przygotowała: Martyna Grzesik – ucz. kl. VIII  
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Mąż do żony: 

- Z tygodnia na tydzień twoje kształty są bardziej doskonałe. 

- Naprawdę tak sądzisz? 

- Tak, coraz bardziej przypominasz mi kulę. 

 

Zdenerwowana blondynka krzyczy do boy"a hotelowego:  

- Pan sobie myśli, że jak 

jestem ze wsi, to może 

mnie pan wsadzić do tak 

małego pokoju?!  

Boy:  

- Ależ proszę pani, prze-

cież jedziemy dopiero 

windą! 

 

Nauczyciel pyta się Jasia:  

- Jakie kwiaty najbar-

dziej lubisz?  

- Róże.  

- Chodź proszę, napisz to na tablicy.  

- Maki, jednak wolę maki - mówi Jasio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Aleksandra Piela – ucz. kl. VIII  
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Przy okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i 

Dnia Dziecka zatrzymajmy się przy komuni-

kacji współczesnej rodziny.  Komunikacja 

jest podstawą kondycji sprawczej każdej ro-

dziny. Brak komunikacji powoduje przeróż-

ne problemy, kłótnie, pretensje,…. Technolo-

gia zmieniła sposób, w jaki ludzie komuniku-

ją się ze sobą. Nie zmieniła jednak faktu, że 

rodzice powinni rozmawiać z dziećmi na te-

mat bezpieczeństwa.  

CZEGO POTRZEBUJĄ DORASTAJĄCE 

DZIECI OD SWOICH RODZICÓW? 

Dorastające dzieci potrzebują naszej dyskretnej obecności, dostępności i gotowo-

ści do udzielenia im pomocy. Wierzą, że w porę zareagujemy, gdy dzieje się coś niedo-

brego i znajdziemy sposób, aby rozwiązać problem. Chcą widzieć w nas swoich sojusz-

ników, na których mogą liczyć w trudnych momentach. 

A oto kilka wskazówek, dzięki którym dowiesz się, jak porozmawiać ze 

swoim dzieckiem o bezpieczeństwie w Internecie, który „zabiera” Twoje dziecko: 

Powiedz dziecku, że te same zasady obowiązują zarówno w Internecie, jak i poza nim. 

Dziecko nie powinno zachowywać się w stosunku do innych osób w taki sposób, w jaki sa-

mo nie chciałoby być traktowane. Z pewnością uczysz dziecko, aby rozejrzało się, przecho-

dząc przez ulicę lub nosiło kask, jeżdżąc rowerem. Podobnie poleć mu się zastanowić, zanim 

udostępni coś w Internecie. 
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Bądź dla dziecka wzorem. 

Przysłowie „niedaleko pada jabłko od jabłoni” 

jest prawdziwe zarówno w odniesieniu do za-

chowania w Internecie, jak i poza nim. Jeżeli 

ustalisz ograniczenia dotyczące korzystania z 

serwisów społecznościowych (np. zakaz czato-

wania po 22:00), też stosuj się do tego zakazu. 

 

Nie trać czasu.  

Badania pokazują, że wiele dzieci w wieku zaledwie sześciu lat ma dostęp do smartfonów i 

tabletów. W ten sposób z wyprzedzeniem przygotujesz grunt do dialogu i rozmów w serwi-

sie – dokładnie tak, jak robisz to poza nim. Jeszcze zanim dziecko dołączy do serwisu spo-

łecznościowego, porozmawiaj z nim ogólnie o technologiach. Jeśli Twoje nastoletnie dziec-

ko korzysta z Facebooka, dodaj je do grona znajomych. 

 

Określ i dobrze wykorzystaj ważne momenty. 

Kiedy np. dajesz dziecku pierwszy telefon komórkowy, jest to dobry moment na ustalenie 

podstawowych zasad. Kiedy dziecko może dołączyć do Facebooka i innych serwisów spo-

łecznościowych, to idealny czas, aby porozmawiać o bezpiecznym udostępnianiu. Zdobycie 

prawa jazdy jest świetną okazją do rozmowy o tym, że nie wolno wysyłać SMS-ów podczas 

prowadzenia samochodu. 

 

Zaufaj sobie. 

W przypadku aktywności dziecka w Internecie oraz poza nim sprawdzają się zwykle te same 

metody wychowawcze. Jeśli zobaczysz, że dziecko przestrzega wynegocjowanych umów, 

sporządź kontrakt, który możecie wspólnie podpisać. Być może jednak dziecku wystarczy 

znajomość podstawowych zasad. 

 

Poproś dziecko o podzielenie się wiedzą. 

Nie masz konta na Facebooku? A może chcesz skorzystać ze strumieniowej transmisji mu-

zyki? Jeżeli Twoje dziecko zna te aplikacje i serwisy, może być cennym źródłem informacji. 

Rozmowa na te tematy może być okazją do omówienia zagadnień związanych z bezpieczeń-

stwem i ochroną prywatności. Zapytaj dziecko np. o ustawienia dotyczące prywatności lub 

poradź się, jak skonfigurować konto osobiste na Facebooku. Dziecko prawdopodobnie chęt-

nie zostanie Twoim nauczycielem – zwykle nie ma z tym problemu. 
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Piąta edycja Gminnego Konkursu 

Papieskiego w roku 2019, przebiegała pod 

hasłem: „Promieniowanie ojcostwa”. Pa-

tronat nad konkursem objął wójt Gminy 

Czarna, pan Edward Dobrzański, a konkurs 

przygotowała pani Agnieszka Bernat. 

Piękne prace plastyczne, strofy poezji oraz 

prze-

piękne 

melodie 

i teksty 

piosenek, cudownie zaśpiewane przez uczestniczki kon-

kursu, zachwycały i wzruszały odbiorców. Tematy trak-

towały o miłości rodzicielskiej, miłości w ogóle, która 

jest podstawą rozwoju każdego człowieka.  Konkurs 

licznie reprezentowali gospodarze oraz uczniowie 

szkoły w Zalesiu. 

Eksponowane treści podczas konkursu, ubogaciły słu-

chających i oglądających prace. Były źródłem przeżyć 

estetycznych i etycznych, które wydobywają pokłady 

dobra. 

Dzięku-

jemy bar-

dzo serdecznie uczestnikom konkursu, bez któ-

rych najlepsze pomysły, nie byłyby efektywne. 

Dziękujemy nauczycielom, którzy w dobie de-

precjacji wartości estetycznych i moralnych, na-

dal je propagują i uczą tego co patriotyczne, 

piękne, wyrażające artyzm, wrażliwość - zachę-

cają uczniów do zaangażowania, dzielenia się 

swoimi talentami. 
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W końcowo rocznym numerze Szkolnego Bzika podsumowujemy całoroczną pracę, głów-

nie wychowawczo-profilaktyczną, polegającą na za-

chęcaniu do aktywności fizycznej i zdrowego stylu 

życia, właściwego odżywiania się w realizowanych 

treściach programu 

„Trzymaj formę”, do 

abstynencji nikotynowej, do której zachęcają najmłodsze 

dzieci swoich rodziców w programie: „Nie pal przy mnie, 

proszę!”, a starszych szkoła zachęcała już kolejny rok w programie: „Znajdź właściwe roz-

wiązanie”. 

Czas wakacji może sprzyjać bezmyślnemu niszczeniu nie tylko 

cennego czasu, ale i swojego zdrowia poprzez używki i inne bar-

dzo niebezpieczne zachowania, przed czym bardzo ostrzegamy i 

apelujemy o życiową mądrość, rozwagę i odpowiedzialność 

za swoje zdrowie oraz życie. Zachęcamy do aktywności fi-

zycznej, rozwijania swoich pasji i zainteresowań. 

Wszystkim życzymy radosnego czasu i zasłużonego odpoczyn-

ku.  

Ósmoklasistom i gimnazjalistom życzymy kontynuacji nau-

ki w szkołach swoich marzeń i realizacji planów, pasji w 

najbliższym czasie oraz w przyszłym, dorosłym życiu!  

Dziękuję za owocną współpracę  Zespołowi Redak-

cyjnemu, z którym przychodzi mi się pożegnać. Dziękuję 

za Waszą pracę, zaangażowanie i ciekawe pomysły!  
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