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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ
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Ten prawie wakacyjny numer gazetki „dedykujemy” naszej małej ojczyźnie i tym
mieszkańcom medyńskiej miejscowości, którzy żyją z pasją, którzy rozwijają swoje
zainteresowania, a przede wszystkim rozsławiają nasz region po całej Polsce, a nawet poza
jej granicami.
Najbardziej nam bliscy i znani są: pani Władysława Prucnal, pan Andrzej Plizga oraz
niestety, nieżyjący już pan Jan Kot, którego znaliśmy z prowadzenia Koła ceramicznego w
naszej szkole. To właśnie ten Człowiek uczył młode pokolenia pracy garncarskiej na kole,
zaszczepiał bakcyl artystycznego rzeźbienia w glinie
wymyślnych figurek, które mogły się urzeczywistnić
dzięki żmudnej pracy, która uczyła cierpliwości i
pokory w tym pełnym pośpiechu świecie. Izba
Regionalna im. Jana Kota, która pozostała w
naszej szkole jako spuścizna jego dorobku
kulturowego, będzie nie tylko dowodem pracy
dydaktycznej tego Człowieka z dziećmi i młodzieżą,
ale będzie zadaniem dla nas, by przekazywać tę
wiedzę i zdobyte umiejętności przyszłym pokoleniom.
Jest z nami jeszcze pani Władysława Prucnal, którą ciężkie życie nie rozpieszczało, a mimo
to nigdy nie narzeka. Wręcz przeciwnie, jest wyrzutem sumienia dla współczesnych
malkontentów goniących za ułudą tego świata. Ona zawsze umie cieszyć się z życia,
dziękować Panu Bogu swoim talentem za piękno stworzonej dla nas przyrody i piękno
każdego człowieka. Pani Władzia jest jedyną kobietą starszego pokolenia, która zajęła się
rzeźbieniem w glinie.
Mamy też zaangażowanego w tradycje garncarskie pana Andrzeja Plizgę, który w czasie
wakacji będzie obsługiwał wielu turystów, będzie dzielił się swoim talentem, swoimi
umiejętnościami, które wzbudzają zachwyt przyjezdnych turystów.
Niech na czas wakacji, nasi lokalni Bohaterowie będą wzorem w rozwijaniu swoich
talentów, pielęgnowaniu tradycji, w łączności pokoleniowej i wdzięczności za to co mamy.
Nie marnujmy wakacyjnego czasu! 
Życzymy też prawdziwego odpoczynku, zdrowia, a przede wszystkim bezpiecznych i
słonecznych wakacji oraz wielu turystycznych wrażeń!!! Nawet rowerem czy pieszo można
poznać dużo pięknych zakątków naszego regionu, w naszej gminie. 
Zespół

redakcyjny
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20 maja – akademia z okazji urodzin Jana Pawła II
20 maja – otwarcie Izby Regionalnej przez żonę Jana Kota w
szkole, gdzie przez wiele lat prowadził zajęcia z Koła
ceramicznego. W uroczystości udział wzięli liczni goście: wójt
Gminy Czarna pan Edward Dobrzaoski, pani Małgorzata Wisz
oraz goście z zaprzyjaźnionej papieskiej szkoły w Góździe
Lipioskim.

26 maja – Dzieo Matki – w ten dzieo wszyscy
składaliśmy swoim kochanym mamom najlepsze życzenia.
Najmłodsi, swoimi występami, które miały już miejsce w
czwartek 23 maja na sali gimnastycznej w szkole, szczególnie
ujęli serca swoich mam.

26 maja –

Grupa uczniów z naszej szkoły pod przewodnictwem pani Agnieszki Bernat zdobyła 1
miejsce na Podkarpaciu w projekcie „W poszukiwaniu swojego miejsca”.

30 maja – Uroczystośd Boże Ciało
31 maja – Odpust Parafialny, który został poprzedzony
rekolekcjami parafialnymi i dniem sakramentu pojednania.

1 czerwca - Międzynarodowy Dzieo Dziecka, który tego roku
wypadł w sobotę, dlatego jego obchody odbyły się dopiero w
poniedziałek – 3 czerwca - po południu.

3 czerwca - Dzieo Dziecka w szkole („Familiada” –
uczniowie kontra nauczyciele – wreszcie uczniowie mieli
okazję wygrać z uczącymi ich na co dzieo;) Młodzież
gimnazjalna tylko w taki dzieo czuje się dziedmi – szczególnie
jak trzeba wytargowad „niepytanie” na lekcjach . Z okazji
Dnia Dziecka gimnazjum i klasa szósta miała dyskotekę.

8 czerwca – Pielgrzymka do Sokołowa Małopolskiego na
uroczystośd koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Świata Opiekunki Ludzkich Dróg
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9 czerwca -

Dzieo Dziecka w Zagrodzie Garncarskiej (gry, zabawy i konkursy dla dzieci ). Lokalne
środowisko, całe rodziny spędziły tego dnia popołudnie RAZEM, na wspólnych zabawach, udziale w
konkursach, zawodach…

Maj/ czerwiec – okres wycieczek szkolnych: Gimnazjum było w Krakowie – naszej stolicy
Małopolski, w mieście historycznym, słynącym na świecie z pięknej, zabytkowej architektury. Szósta
klasa zwiedzała Roztocze oraz Zamośd – perłę renesansu, kiedyś
miasto konkurujące z
samym Krakowem. Na
łonie pięknej przyrody
roztoczaoskiej czekały
na uczniów atrakcje,
wywołujące wzrost
adrenaliny! Klasy: piąta
z czwartą, zwiedzały
okolice Gór
Świętokrzyskich, ze wspaniałym Świętym Krzyżem - miejscem
kultu religijnego i pięknych widoków. Drugaczki dziękowały
na Kalwarii Pacławskiej za dar Pierwszej Komunii Świętej, a pozostali uczniowie od zerówki do trzeciej,
byli w stadninie koni w Leśnej Woli, gdzie mieli okazję dosiąśd konia, przejechad się bryczką konną,
odpocząd od szkolnych murów i nauczyd się zachowania w innych sytuacjach.

11 czerwca – akademia o ekologicznej tematyce z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska;
podczas akademii gościliśmy grupę przedszkolaków, która z
ogromnym zainteresowaniem wsłuchiwała się w ważną dla
wszystkich lekcję dbałości o otoczenie, jego czystośd. Akademię
przygotowała pani Ewa Kiwała, a bardzo wesołe piosenki do części
artystycznej przygotowała z uczniami klasy czwartej pani Agnieszka
Bernat.

14 czerwca - Światowy Dzieo Krwiodawców
21 czerwca - Pierwszy Dzieo Lata - najdłuższy dzieo roku
23 czerwca - Dzieo Ojca
28 czerwca – Uroczyste zakooczenie roku szkolnego!!!!
1 sierpnia – Narodowy Dzieo Pamięci Powstania Warszawskiego
15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego
31 sierpnia – Dzieo Solidarności i Wolności

1 września 2013 r.

-

rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego 2013/2014: życzymy

samych sukcesów!!! 
Opracowała : Anna Bojda – kl. II a
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Medynia Głogowska to malownicza wieś położona 25 km od Rzeszowa i spośród Woli
Małej, Czarnej, Zalesia, Medyni Łaocuckiej, Pogwizdowa i Dąbrówek położonych w
okolicy jest to największa miejscowośd. Znajduje się tu bardzo wiele atrakcji turystycznych,
które są specyficzne `dla tej wsi.
Zagroda Garncarska powstała w 2001
roku, w ramach projektu Medynia - gliniane
złoża, realizowanego przez Gminę Czarna.
Zagroda zaprasza na: lekcje dla dzieci i
młodzieży, trzydniowe wakacyjne

warsztaty, garncarski szlak, Jarmark
Garncarski oraz do: Galerii Władysławy
Prucnal i Kościoła z mozaiką ceramiczną.
Garncarski szlak to trasa turystyczna, która
prowadzi do miejsc, gdzie w zacisznych
warsztatach garncarze toczą na kołach garnki, na
półkach pod powałami suszą się pękate, gliniane
dzbany; dymią piece wypełnione po brzegi ceramiką.
Zachwycają zaklęte w glinie świątki, wiejskie kapele i
gwizdające ptaszki.
Trasa pełna jest
uroczych zakątków,
takich jak zielone, śródleśne stawy, czy pagórki z których
roztacza się widok na panoramę okolicznych miast.
Niejednego zadziwi wnętrze kościoła pw. Nawiedzenia NMP.
Ściany prezbiterium, chór i ambonę zdobi mozaika ceramiczna,
wykonana przez miejscowych garncarzy. Z tego samego
materiału zrobione zostały stacje Drogi Krzyżowej.
Jarmark Garncarski jest to impreza organizowana w naszej
miejscowości już od siedmiu lat. Obchodzona zawsze w
lipcu jest pełna śpiewów i taoców
ludowych, a także wystaw
wyrobów garncarskich.

Wykonała: Justyna Gołojuch –II a
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20 maja 2013 r. odbyła się u nas akademia z okazji urodzin Jana Pawła II, który jest
patronem naszych szkół. Na tę uroczystość przyjechała w odwiedziny do Medyni szkoła z
Góździa Lipińskiego, która też nosi imię tego patrona. Zwiedzili budynek szkoły i naszą
wioskę, a w niej kościół i Zagrodę Garncarską.
Na akademię z tejże okazji uczniowie
gimnazjum przygotowali przedstawienie na
podstawie lektury „Mały Książe”. W tym dniu
zaplanowano również otwarcie Izby Pamięci,
poświęconej
zmarłemu
Janowi
Kot,
garncarzowi z Medyni Głogowskiej, który
długo uczył w naszej szkole sztuki lepienia w
glinie, dlatego po tym punkcie programu pani
dyrektor przybliżyła przybyłym gościom i
uczniom dalszy scenariusz uroczystości
szkolnych. Po wystąpieniu Pani dyrektor, p. wójt Edward Dobrzański i p. dyrektor GOK-u w
swoich przemówieniach przedstawiali sylwetkę pana Jana Kota. Następnie po zakończeniu
akademii uczniowie wrócili do swoich
zajęć, a zaproszeni goście wraz z panią
dyrektor podążyli do Izby Pamięci. Tam
żona pana Jana przecięła wstęgę, tym
samym oficjalnie otwierając izbę dla
wszystkich chętnych ją zwiedzić. Po
przemówieniach, przyszedł czas na
wystąpienie pani Kazimiery Kot córki
pana
Jana,
która
wzruszona,
podziękowała za tę wspaniałą inicjatywę
powstania takowej izby w murach naszej
szkoły. Następnie goście zjedli uroczysty
obiad, rozmawiając o zasługach tego nauczyciela garncarstwa dla medyńskiego środowiska.
Tu niewątpliwie trzeba dodać, że pan Jan Kot był jedynym garncarzem z Medyni, który
zgodził się nauczać tego rzemiosła dzieci i młodzież, bo wiedział, że bez tego, ta sztuka,
która jest chlubą Medyni Głogowskiej, zaniknie. Dlatego na łamach tej gazetki składamy
podziękowania na ręce jego rodziny i bliskich, za wzór poświęcenia, ukochanie i cierpliwość
dla lepienia w glinie.
Przygotował:
Kamil Walicki – kl. II b
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Rozmowa z Kacprem Kotem, wnukiem zmarłego Jana Kota, uczniem naszej szkoły oraz
uczestnikiem otwarcia Izby Pamięci poświęconej jego dziadkowi:
- Jaki był Twój dziadek, jak go zapamiętałeś ?
- Mój dziadek był wspaniałym człowiekiem, potrafił z gliny zrobid bardzo wiele, przez dłuższy
czas zajmował się ceramiką, garncarstwem, tak pracował zarabiał na życie, na rodzinę.
- Masz jakieś wspomnienie, wydarzenie ściśle związane z Twoim dziadkiem, które Ci go
przypomina ?
- Tak, mam takie jedno jego powiedzenie,
a mianowicie: „To co masz zrobid jutro
zrób dziś, a to co masz zjeśd dziś zjedz
jutro.” To właśnie jest taka śmieszna myśl,
którą dziadek mi często powtarzał.
- Jak podobała Ci się akademia, po której
nastąpiło
otwarcie
Izby
Pamięci
poświęconej Twojemu dziadkowi ?
- Akademia podobała mi się i bardzo
dziękuję dyrekcji za zorganizowanie takiej
uroczystości ku pamięci mojego dziadka.
- Podobała Ci się ta Izba Pamięci?
- Izba Pamięci bardzo mi się podoba, gdyż jest tam bardzo wiele zdjęd i prac mojego
dziadka.
- Jak wyglądało otwarcie ?
- Przyjęcie było bardzo oficjalne, bo zebrało
się tam dużo ważnych osobistości gminnych.
Wstęgę do Izby Regionalnej przecięła moja
Babcia. Była tym wydarzeniem bardzo
wzruszona. Miała łzy w oczach i było jej
ciężko, ale była też dumna ze swojego męża.
Potem był obiad, były też sałatki zrobione
przez moją siostrę i pieczeo, zrobiona przez
panią kucharkę. Było bardzo miło. Dłuższy
czas zebrani rozmawiali o tutejszej tradycji
garncarskiej.
Wywiad z Kacprem przeprowadził: Kamil Walicki – kl. II b
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Warto cieszyd się z tego co mamy i nie należy wstydzid się swojego pochodzenia,
swoich korzeni…, przekonaliśmy się o tym również 20 maja br. kiedy to odwiedzili nas
uczniowie wraz z nauczycielami papieskiej szkoły z Góździa Lipioskiego, niedaleko
Biłgoraja.
Zaproszeni goście uczestniczyli z nami tego dnia w
ważnych wydarzeniach na terenie szkoły, a
następnie zostali zaproszeni do Zagrody garncarskiej,
gdzie m. in. mogli pośpiewad pod przewodnictwem i
akompaniamentem pani Agnieszki Bernat, zjeśd
pieczoną na grilu kiełbasę, zobaczyd co mieści się na
terenie
zagrody.
Jednak
najwięcej radości u naszych gości wzbudziły „cuda”,
które pan Andrzej Plizga wykonywał z gliny rękami
używając koła garncarskiego. Pan Andrzej swoim
kunsztem wręcz zaczarował dzieci, które łaknęły
zobaczyd coraz to innych naczyo wykonanych z
wielką lekkością i fantazją z gliny, na ich oczach.
Z ciekawością zaglądano też w zakamarki starej chaty znajdującej się na terenie zagrody.
Oglądano jej proste, drewniane wyposażenie, którego ani nazw, ani zastosowania dzisiaj
dzieci już nie znają.
Zachwycało również wszystkich wnętrze kościoła
parafialnego w Medyni Głogowskiej, zwłaszcza
płaskorzeźby wykonane z gliny, które tego materiału
w żaden sposób już nie przypominają. Wyglądają jak
wykonane z drogocennego kruszca.
Zatem kolejny raz przypominamy powiedzenie:
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie
co posiadacie”. Dlatego poszukując pracy,
szczególnie dzisiejsza młodzież, niech pamięta, że doskonała wolnośd zarezerwowana jest
dla tego, kto żyje z własnej pracy, a w tej pracy robi to, co chce robid i lubi to robid oraz ma
do tego talent, co widad w szkole i na różnych konkursach.
8

- Jaka jest liczba mnoga od słowa "niedziela"? - pyta nauczyciel.
- Wakacje.
- Umiesz pływać? - pyta Jasia instruktor na obozie.
- Oczywiście!
- A gdzie się nauczyłeś?
- W wodzie...
Ojciec - Nie jestem zadowolony z twoich stopni.
Syn - Ja mówiłem nauczycielowi, ale nie chciał poprawić.
- Tato, dziś odbędzie się w naszej szkole zebranie, w którym weźmie
udział nasza pani, pan dyrektor i ty.
Syn do matki sprzątającej mieszkanie:
- Mamo, nie mogę patrzeć, jak ty się męczysz. Ja sobie wyjdę.
Skończył się rok szkolny. Spotykają się dwaj koledzy.
- I jak u ciebie?
- Ojciec zlał mnie dwa razy.
- Dlaczego dwa razy?
- Pierwszy raz, jak mu pokazałem świadectwo ukończenia
siódmej klasy, a drugi raz, jak się zorientował, że to jego stare
świadectwo.
Łobuziak w zatłoczonym autobusie trzyma się długiej brody
współpasażera. Ten pyta:
- Czy możesz chłopcze puścić moją brodę?
- A co, już pan wysiada?
- Jasiu dlaczego masz w dyktandzie te same błędy co twój kolega z
ławki?
- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka polskiego...
- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go za
karę wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna.
- Jasiu, dlaczego nie ukłoniłeś się swojej nauczycielce?
Na to Jaś:
- No wiesz mamo, w wakacje?
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Z nikim nie jest tak beztrosko i radośnie, jak z rodzicami! To z mamą i
tatą można przemierzać świat i odkrywać nowe przygody. Nikt lepiej nie
pocieszy w chwilach smutku. To właśnie rodzice są najlepszymi
powiernikami sekretów, kompanami i przyjaciółmi dla swych pociech,
niezastąpieni w każdej sytuacji.
W maju obchodziliśmy Dzień Matki, a teraz w czerwcu przypada
Dzień Ojca. Pragniemy na łamach naszej szkolnej gazetki podziękować Im
za nieprzespane dla nas noce, oczy pełne zatroskania i niepokoju o naszą
przyszłość.
Dziękujemy za codzienność, którą uczą miłości, wytrwałości i
mądrości. Dziękujemy za dar serca, za pokorę i troskę.
Dziękujemy za to, że Was
mamy Kochani Rodzice, że razem
tworzymy Rodzinę, w której
uczymy się jak żyć, przebaczać,
prosić, pracować, odpowiadać za
siebie, za innych…
Nie bez powodu, pewno
między świętem mamy a taty,
znalazł się też Dzień Dziecka! 
Z
okazji
tych
dni
pamiętajmy jak ważne są dobre
relacje i rozmowa w każdej rodzinie i w każdym wieku dziecka.
Szanujmy się nawzajem!
- Paulo Coelho napisał:
"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być
ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił, tego czego się pragnie."
Zatem dzieci też w tym świecie zajmują ważne miejsce i warto im o tym
czasem powiedzieć, przypomnieć, jak ważne są dla rodziców… dla świata. 
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To zadanie konkursowe będzie zadaniem dla każdego, a oprócz
zwyczajowych nagród ufundowanych przez Sklepik Szkolny, nagrodą niech
będzie własna satysfakcja! 
Zadanie ma wzbudzid w nas
aktywnośd i chęd poznawania
najbliższego otoczenia; zatem
będzie polegało na odkryciu
ciekawego na terenie Medyni
Głogowskiej lub całej gminy
jakiegoś
ciekawego
miejsca,
urokliwego i niezwykłego ze
względu na swój charakter, to „coś”
czego się o nim dowiecie lub takie w was wzbudzi osobiste przekonanie.
Zatem praca konkursowa może byd pracą plastyczną z opisem, bądź
samym opisem miejsca, lub zdjęciem jakiegoś miejsca z opisem,
zawierającym osobiste relacje, przeżycia. Może to być również wywiad
z ciekawym człowiekiem…
Liczymy na Waszą inwencję, a przede wszystkim zachęcamy do
podróżowania rowerem po okolicy, zachęcamy do rozmów ze starszymi
mieszkaocami, którzy są kopalnia wiedzy, znajomości różnych tradycji i
zwyczajów. Zachęcamy do pieszych wędrówek, do spacerów, spotkań z innymi
mieszkańcami.
Przypominamy, że wszystkie prace otrzymają nagrody i opiszemy Wasze
odkrycia, przeżycia w kolejnym numerze
w roku szkolnym
2013/2014.
Jak zawsze, prace kierujemy do pani Zdzisławy Liebchen, już po
wakacjach do 15 września 2013 r.
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Tym numerem
redakcyjnej!!!

kończymy

dziesięć

lat

pracy

Przez dziesięć lat wiele się zmieniło, zwłaszcza w technologii
komputerowej. Pierwsze numery tej gazetki Zdzisława Liebchen zapisywała na
dyskietkach, a programy graficzne, dopiero zaczynały raczkować.
Komputer był luksusem, Internet marzeniem nawet
dla wielu instytucji, a pendrive USB – nie znano!
Przez te wszystkie lata staraliśmy się być blisko
każdego z Was, przybliżać jeszcze bardziej nasze
szkolne sprawy, dzielić ze wszystkimi czas
radosnych świąt, które są udziałem każdego z nas.
Wielu początkujących wtedy członków Zespołu
redakcyjnego,
jest
teraz
dorosłymi,
odpowiedzialnymi Ludźmi, może bardziej dociekliwymi, ambitniejszymi??? 
Mam taką nadzieję…
Życzymy sobie zatem kolejnych jubileuszy, a przede wszystkim
wartościowych artykułów, którymi będzie można
poruszyć Wasze serca, Waszą wrażliwość i dobroć.
A póki co, wszystkim życzymy miłych wakacji,
pełnych radosnych dni! Życzymy by ten czas, był
okresem regeneracji sił fizycznych ale w żadnym
wypadku gnuśności!!! Nie marnujmy czasu!!! On
nigdy do nas już nie wróci!!!
Zdrowych i bezpiecznych wakacji, wspaniałych i trwałych przyjaźni, a
absolwentom - sukcesów w wymarzonych szkołach ponadgimnazjalnych!
Nauczycielom życzymy, by z zapałem i radością powrócili do pracy w
nowym roku szkolnym 2013/2014 ! 
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