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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Rozpoczęłiśmy kolejny rok szkolny, w którym życzę Wszystkim dużo zdrowia,
a przede wszystkim wytrwania w dobrych postanowieniach. Pragnę by nadchodzące
miesiące były dobre dla nas Wszystkich. Byśmy umieli dbać o innych i czuli się jak
w Rodzinie, która dobrze się zna, wspiera w trudnych chwilach, cieszy się ze swoich
sukcesów i sukcesami innych. Oby ten rok nie był gorszy od minionego!
Dbajmy o poczucie bezpieczeństwa każdego z obecnych w tej szkole
i pracujacych z nami. Szczery uśmiech niech będzie naszą codzienną wizytówką,
a kultura języka i zachowania niech
będzie
naszym
codziennym
„ubiorem”, który nas wyróżnia
i
sprawia, że czujemy się piekni
i
dobrzy!!! 
Ten rok pracy rozpoczynam z
nowym Zespołem Redakcyjnym,
który pragnę wszystkim Czytelnikom
przedstawić: Wiktoria Michno, Julia
Lepianka, Patrycja Skoczylas – z kl.
VI i Michał Buda- kl. I gimn.
Wszyscy bardzo odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem rozpoczęli pracę redakcyjną
przy swoim pierwszym numerze szkolnej gazetki. Tak w ogóle, to już nasz 43 egzemplarz
Szkolnego Bzika!
Zachęcam wszystkich do współpracy, do dzielenia się spostrzeżeniami i uwagami.
Chciałabym razem z Zespołem poznać Wasze zdanie na temat dotychczasowych zadań
konkursowych, które w ostatnim roku nie były tak popularne, jak te w poprzednich latach.
Przypominam, że dotyczyły propagowania kultury słowa i walki z wulgaryzmami.
Pozostałe części składowe gazetki nie zmieniają się i nadal będą opisywały to, co dzieje się
najbliżej nas, to co dotyczy naszej szkolnej codzienności.
Zdzisława Liebchen – opiekun
Zespołu Redakcyjnego
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01.09.2014 r.- Uroczysta inauguracja
roku szkolnego 2014/2015 (udział we Mszy
Św. oraz rozpoczęcie roku szkolnego przez
dyrektora ZS w Medyni Głogowskiej Panią
Haline Dudek, spotkanie z wychowawcami
klas)

09.09.2014 r. – demokratyczne wybory do samorządu szkolnego
24.09.2014 r.- pierwsza w tym roku
szkolnym dyskoteka

30.09.2014 r.- wywiadówka rodziców: zapoznanie ich z podstawowymi dokumentami szkolnymi: Statut, Roczny Program Rozwoju Szkoły, kryteria ocen z zachowania oraz z poszczególnych przedmiotów i inne.

09.10.2014 r.- pielgrzymka do Częstochowy razem z innymi szkołami, których
patronem jest święty Jan Paweł II

16.10.2014 r.- Dzień Patrona
27 – 31.10. 2014 r. – sprzątanie
grobów na starym cmentarzu oraz na Zadworzu oraz opieka nad Pomnikiem Walk i Męczeństwa tutejszych mieszkańców.
Opracowała: Julia Lepianka - kl. VI
3

Kto lub co miało wpływ na wybór zawodu nauczyciela ?
Studiowałam w Poznaniu na Akademii Rolniczej, Wydział Ogrodnictwo. Równolegle ukończyłam dwuletnie Zawodowe Studium Pedagogiczne dające uprawnienia do pracy w
szkole. Po skończeniu studiów wróciłam w rodzinne
strony i szukałam
pracy. W Szkole
Podstawowej w
Medyni Głogowskiej znalazło się
wolne miejsce i tak
rozpoczęłam prace
nauczyciela.
Jak pani wspomina
lata pracy w tym
zawodzie ?
Pracę w tym zawodzie wspominam
bardzo dobrze. Okazało się, że bardzo lubię uczyć i praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji.
Co podczas pracy pani najmilej wspomina, a co sprawiło pani największe
trudności ?
Najmilej wspominam sukcesy moich wychowanków. Cieszyłam się razem z nimi z ich osiągnięć. Większych trudności nie pamiętam. Zawsze uważałam, że
dzieci w szkole są bardzo dobre, wymagają tylko czasami większego zainteresowania i pomocy.
4

Wiemy , że była pani wieloletnim dyrektorem szkoły podstawowej w Medyni
Głogowskiej . Jak długo pełniła pani tą funkcję ?
Funkcję dyrektora szkoły pełniłam przez 20 lat. Dla mnie był to również dobry
okres pracy. Przez cały ten czas bardzo dobrze pracowało mi się z gronem pedagogicznym.
Z jakimi problemami jako dyrektor szkoły jeszcze pani spotykała ?
Największym problemem w tym
okresie było zdobycie pieniędzy na
wyposażenie i remonty.
Jak pani spędza
czas na emeryturze?
Na emeryturze spędzam czas bardzo
aktywnie. Prowadzę
dom, opiekuję się
wnuczkami, chodzę
na spacery z pieskiem, czytam, rozwiązuję krzyżówki. Wieczorami uprawiam Nordic walking, wyjeżdżam na wycieczki.
Proszę powiedzieć nam jakie cechy charakteru są najcenniejsze dla nauczyciela w pracy z uczniami ?
Nauczyciel powinien lubić dzieci i swoją pracę. W pracy z uczniami bardzo pomagają cechy charakteru jak: cierpliwość, spokój, życzliwość oraz umiejętność
rozwiązywania mniejszych i większych problemów.
Proszę ocenić obecny system kształcenia ?
Jestem na emeryturze już kilka lat i nie jestem w stanie ocenić obecnego systemu kształcenia. Dla mnie poprzedni był bardzo dobry.
Dziękujemy serdecznie za poświęcony nam czas i życzymy dużo zdrowia i zapraszamy do szkoły.
Wywiad przeprowadziły: Julia Lepianka i Patrycja Skoczylas – kl. VI
Zdjęcia wykonał: Michał Buda – kl. I gimn.
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Sprawozdanie z Dnia Patrona
W dniu 16 października 2014 roku odchodziliśmy Dzień Patrona:
Świętego Jana Pawła II. Brali
w nim udział nauczyciele uczący i emerytowani, rodzice oraz
uczniowie Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej.
Jak

co

dzień

wszyscy

przyszli do szkoły na godzinę
ósmą. Odbyły się tylko dwie
lekcje, podczas których można
było zjeść kremówkę- ulubione
ciasto Jana Pawła II. Przed
godziną dziesiątą wszyscy
nauczyciele i uczniowie zebrali się przed szkołą, spod
której wyruszyli na nogach
do kościoła. Pierwszy szedł
sztandar, a za nim cała
wspólnota

szkolna.

Msza

święta odbyła się punktualnie o godzinie dziesiątej.
Podczas niej można było wysłuchać bardzo interesującego kazania księdza Pawła. Po skończonej mszy
wyruszyliśmy do Gminnego Ośrodka Kultury w Medyni Głogowskiej. Naj6

pierw pani Dyrektor przypomniała wielkość naszego Patrona Jana Pawła II i
nasze przygotowania do obchodów tego dnia, a następnie głos zabrał wójt
gminy Czarna pan Edward Dobrzański. Po skończonych przemówieniach
odbyło się przedstawienie pod tytułem
„Rozbity

Dzban’’.

Głównym

reżyserem

spektaklu była siostra Dorota Białowąs, a w
role aktorów wcielili się uczniowie szóstej
klasy oraz uczniowie gimnazjum – głównie z
klasy pierwszej. Było

bardzo ciekawe i

wzruszające, bo pokazywało te wartości,
które dla Nieba, dla przesłania i życia Jana
Pawła II były i są najcenniejsze. To dobroć,
życie słowem Jezusa każdego dnia.
Następnie odbyło się
pasowanie
szkoły

dzieci

klasy

podstawówki

I
na

ucznia naszej szkoły. Wygłaszały piękne wierszyki oraz
śpiewały piosenki. Potem odbyło się ślubowanie uczniów
klasy I gimnazjum.
Na koniec, część artystyczna

była

dedykowana

wszystkim pracownikom szkoły z okazji Święta Komisji Edukacji narodowej
było rozdanie medali nauczycielom oraz innym pracującym w szkole.
Dzień Patrona był bardzo udany. Na pewno długo go zapamiętamy.
Opracowanie: Wiktoria Michno – kl. VI
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XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, którą przeżyliśmy w dniu 9 października 2014 roku, to już wspomnienie. Był to jednak dla nas –
pielgrzymów piękny dzień nie tylko z powodu słonecznej pogody, ale też z racji pełnych, głębokich
duchowych przeżyć. Czas, gdy mogliśmy stanąć ze
swoimi słabościami u stóp Jasnogórskiego Tronu
naszej ukochanej Matki, by dodawała nam siłę do
zmagania się z codziennością i jej problemami. Pod
jasnogórskimi wałami zgromadziło się ponad 20
tysięcy pątników z przeszło 500 szkół noszących
imię świętego papieża Jana Pawła II.
Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Świętymi bądźcie” i było dziękczynieniem za kanonizację Papieża z Polski.
Jasnogórski szczyt zdobiło blisko 400 sztandarów. Z całej Polski przybyli dzieci i
młodzież, a także księża, rektorzy,
dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, katecheci, rodzice oraz
władze oświatowe. W swoich sercach przynieśli całoroczny bagaż
doświadczeń, trosk, zmartwień,
smutków i radości. Pełni nadziei,
każdy z osobistymi intencjami,
które chciał powierzyć Matce Bożej Częstochowskiej. Prosili też,
aby przykład życia Patrona wytyczał ich życiowe cele i dążenia. To,
że należymy do Rodziny Szkół Papieskich jest wielkim wyróżnieniem, ale też zobowiązaniem, do niesienia w swoim środowisku świadectwa ucznia Chrystusa, którego
przykład mamy w osobie świętego Jana Pawła II.
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Jako motto na cały ten rok, niech będą słowa z homilii abp Celestino Migliore: „Jesteście
żywym pomnikiem Jana Pawła II”. Nuncjusz apostolski w Polsce przypomniał, że także
dzieci należące do wspólnoty
chrześcijańskiej mają w niej swoje prawa i obowiązki.
- Punktem odniesienia dla wyborów moralnych nie jest opinia
publiczna, tradycja, to że wszyscy
tak robią, a nawet nie jest nim
prawo czysto ludzkie. Dla chrześcijanina takim punktem odniesienia jest jego indywidualny i
wspólnotowy związek z Jezusem
– podkreślił papieski przedstawiciel.
Pielgrzymka była okazją do szczególnej modlitwy o pokój na świecie.
- Za przyczyną Jana Pawła II chcemy się modlić o pokój na świecie, o to by dzieci w innych krajach też mogły chodzić do szkoły, by miały takie
życie jak my, by mogły cieszyć
się życiem – powiedziała jedna z uczestniczek.

Jako wyraz wdzięczności za
św. Jana Pawła II młodzi
złożyli swoją cegiełkę na
budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W
kraju istnieje prawie 1300
szkół, których patronem jest
Papież z Polski.
Niech święty Jan Paweł II błogosławi naszym dobrym poczynaniom, o które prośmy
go każdego dnia i uczmy się od Niego prostoty serca i życia.
Przygotowały: Patrycja Skoczylas, Wiktoria Michno i Julia Lepianka
Zdjęcia: Michał Buda
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W dniu 9 września odbyły się wybory
do samorządu szkolnego
Uczniowie razem z mgr Aliną Kozłowską odwiedzali
kolejno klasy zbierając nasze głosy z zaznaczonymi faworytami. Każdy uczeń mógł zaznaczyć maksymalnie trzech
swoich kandydatów. Później wrzucaliśmy swoje propozycje do przygotowanej skrzynki. Następnie głosy zliczono, a wyniki umieszczono na gazetce przed pokojem nauczycielskim.

Przewodniczący – Gabriela Bojda
Zastępca – Bartłomiej Walicki
Skarbnik – Wojciech Bieniek
Wybranym przedstawicielom SU gratulujemy
i życzymy owocnej oraz satysfakcjonującej
współpracy z całą społecznością szkolną.
Sprawozdanie przygotowała:
Patrycja Skoczylas
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Nauczycielka do Jasia:
- Dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia ojciec?
- Bo mama nigdy nie ma czasu.
Nauczycielka do Małgosi:
- Przyznaj się ściągałaś od Jasia!
- A skąd pani o tym wie?
- Bo, obok ostatniego pytania on napisał: " nie wiem ", a ty " ja też ".
Tato pyta Jasia:
- Jak ci idzie w szkole?
- Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci zazdrości!
- Czego Zazdrości?
- Już kilka razy złapał się za głowę i powiedział: "Gdybym ja był
twoim ojcem.....".
Wraca Jasio ze szkoły i mówi do taty:
- Tato, oszczędziłem ci trochę pieniędzy.
- To dobrze. A w jaki sposób?
- Wczoraj powiedziałeś, że jeśli dobrze napiszę wypracowanie, to dasz mi
na bilet do kina.
Nauczyciel tłumaczy uczniom, że nie ma pojęcia "większej"
lub "mniejszej" połowy. Obie połowy są zawsze równe. Pod
koniec lekcji podsumowuje:
- Ale co ja wam będę tłumaczył! I tak większa połowa z was
pewnie tego nie rozumie!
- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. Wasza też?
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy!
Nauczycielka z liceum spotyka swego dawnego ucznia Jasia.
- No co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz?
- A wie Pani, chemię wykładam.
- Naprawdę Jasiu? A gdzie?
- W "Biedronce". Na regały...
Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia:
- Co ty znowu jedynka z historii?
- Niestety, historia lubi się powtarzać.
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Tym numerem

następny rok szkolny 2014/2015 chcemy

poświęcać promowaniu kultury osobistej oraz właściwym formom grzecznościowym – bez wulgarności i niepotrzebnych „ozdobników” słownych.
Szkoła papieska, do której należy również nas do tego obliguje.
W tym roku wiele słyszeliśmy o męczeństwie,
a zarazem bohaterstwie
błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki. On
oddał życie za dobro i
prawdę. My nie musimy tego robić. Żyjemy
w wolnym kraju, ale ta
wolność nas zobowiązuje do właściwych wyborów, wolnych od uzależnień i nałogów.
Wolność jest dana i zadana! Wolność nie oznacza „róbta co chceta!” Wolność jest odpowiedzialnym wyborem za swoje życie i życie innych. Nie możemy narażać swojego
życia, ani życia innych chociażby wyśmiewaniem, czy obrażaniem ich. TO BOLI!!!
Mądry człowiek umie reagować na zło i złu się przeciwstawia. O tym było m. in. przedstawienie „Rozbity dzban”.
Tak pięknie uczniowie je odegrali… Niech to przesłanie
pozostanie na trwałe w nas.
Przeżyjmy ten rok szkolny w dobrych relacjach!!! 
Życzymy powodzenia, sukcesów i satysfakcji!

Redakcja:
Julia Lepianka
Wiktoria Michno
Patrycja Skoczylas
Michał Buda
oraz opiekun i realizator strony graficznej
Zdzisława Liebchen
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