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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Dla wielu z nas maj i czerwiec, to najpiękniejsze
wiosenne miesiące, które cieszą nie tylko obudzoną
do życia przyrodą, soczystą i czystą zielenią, ale jest
w tym okresie wiele uroczystości, o których zawsze
pamiętamy, które zawsze wzruszają…
To Dzień Matki, potem Dzień Dziecka
i
Dzień Ojca, który coraz częściej obchodzony jest
razem z Dniem Matki, jako Dzień naszych Rodziców. Należy być
wdzięcznym za dar wychowania, codziennej troski,
a przede wszystkim miłości... Ten dzień uczciły
głównie dzieci klas od: zerówki do trzeciej szkoły
podstawowej, przygotowane przez „swoje” panie:
Zdzisławę Liebchen, Elżbietę Rzeszutek, Danutę
Michno, Barbarę Wilczak, Lucynę Regułę i Annę
Jurek.
Pani Agnieszka Bernat przygotowała w naszej szkole I Gminny Konkurs Papieski, którego
celem jest propagowanie nauki i charyzmatycznej osobowości Świętego Jana Pawła II.
Z okazji Dnia Dziecka odbyło się między innymi
przedstawienie dwujęzyczne: polsko-niemieckie pt:
„Kopciuszek”, w wykonaniu uczniów klasy II gimnazjum, pod kierunkiem pani Anny Gaweł-Schoeneich, w
ramach projektu gimnazjalnego.
W tym numerze gazetki, powyższe tematy i
wydarzenia będą dominowały, ale też chcemy zapowiedzieć idące WAKACJE!!!,  a przy okazji zastanówmy się jak odpocząć, by się nie zmęczyć!!! I wcale nie chodzi nam o to, by nic nie robić
– bo to jest najbardziej męczące – ale, by tak dobrze i radośnie spędzić ten czas, by długo
pozostał w pamięci i by pozytywnie „nakręcał” nas na naukę po wakacjach w kolejnym roku
szkolnym. 
Zdzisława Liebchen - opiekun Zespołu Redakcyjnego
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3 maja 2015 r. – uroczystość Konstytucji
3-go Maja i Święto Matki Bożej Królowej Polski;

Szkolną akademię przygotowała pani Alina
Woś z klasą IV sp. Po akademii pani dyrektor
Halina Dudek z dziećmi kl. 0A oraz 0B i ich paniami: Elżbietą Rzeszutek i Zdzisławą Liebchen udała się pod Pomnik Walk i Męczeństwa okolicznych
mieszkańców z czasów II wojny światowej, by zapalić znicze i
oddać hołd tragicznie zmarłym.
19 maja 2015 r. – I Gminny Konkurs o świętym Janie Pawle II, który odbył się pod patronatem Wójta Gminy Czarna,
pana Edwarda Dobrzańskiego.
27 maja 2015 r. – szkolne święto Rodziców; Dzień Matki i
Dzień Ojca – w wykonaniu uczniów klas: od zerowych do trzeciej szkoły podstawowej.
1 czerwca 2015 r. – Dzień Dziecka; dzień wolny od nauki, atrakcje sportowe, słodycze i udział w dwujęzycznym
polsko-niemieckim przedstawieniu pt; „Kopciuszek”,
przygotowanym przez
panią Anna GawełSchoeneich z uczniami
kl. II gimnazjum. Wersja była bardzo uwspółcześniona, co było dodatkowym
walorem. Atrakcją był udział widzów w balu. Tańczyli
nawet z szarmanckim księciem.  Po balu były zabawy
konkursowe z NAGRODAMI!!
Maj – czerwiec – wycieczki szkolne!!!
26 czerwca – Zakończenie Roku Szkolnego 2014/15
Wykonały: Julia Lepianka i Wiktoria Michno
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W naszej szkole odbył się:

I GMINNY KONKURS PAPIESKI
pod patronatem Wójta Gminy Czarna Edwarda Dobrzańskiego.
Pierwsza edycja konkursu przebiegała pod hasłem : „ My Jana Pawła uczniowie słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać”.
19 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Medyni Głogowskiej odbył się I-wszy Gminny Konkurs Papieski zorganizowany przez panią Agnieszkę Bernat- nauczyciela przedmiotów artystycznych.
Uczniowie szkół gminy Czarna prezentowali swoje umiejętności w kilku dziedzinach :
malarstwo, piosenka , wiersz. Tematem przewodnim była postać Jana Pawła II – świętego z Polski.
Jury w składzie:
mgr Agnieszka Bernat
s. Dorota Białowąs
mgr Edward Wandas
mgr Alina Woś
mgr Urszula Kiwała
mgr Jacek Lalicki
z wielką przyjemnością oceniało prace
plastyczne, piosenki i wiersze uczniów z
Dąbrówek, Krzemienicy, Medyni Łańcuckiej, Zalesia i Medyni Głogowskiej.
Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych.

Przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:
- w konkursie plastycznym klas 0-3
I miejsce - Adam Burghardt- kl. III SP Dąbrówki
I miejsce - Joachim Wisz - kl. II SP w Medyni Łańcuckiej
II miejsce - Mikołaj Dołęga – kl.II SP w Krzemienicy
II miejsce – Dawid Chmiel – kl.III SP w Zalesiu
III miejsce – Bartłomiej Kępa –kl. 0 SP w Medyni Głogowskiej
III miejsce – Kinga Czado - Kl. II SP w Dabrówkach
Wyróżnienie - Zuzanna Lepianka – kl. I a SP w Medyni Głogowskiej
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- w konkursie plastycznym klas 4-6
I miejsce - Maciej Burghardt – kl. V, SP w Dąbrówkach
I miejsce - Anna Bernat – kl.VI, SP w Medyni Głog.
II miejsce - Natalia Wojdyło – kl. VI SP w Zalesiu
II miejsce – Martyna Rzeszutek – kl. IV SP w Medyni
Łańcuckiej
II I miejsce – Barbara Nizioł – kl. V w Medyni Głog.
Wyróżnienie – Oliwia Chmiel – kl. w Medyni Łańcuckiej
- w konkursie plastycznym klas 1-3 gimnazjum
I miejsce - Anna Chmiel- kl. I PG w Medyni Gł.
II miejsce - Natalia Nizioł kl. I - PG w Medyni Głogowskiej
II I miejsce – Monika Makówka- kl. I PG w Dąbrówkach
- w konkursie piosenki klas 4-6
I miejsce - Szczepan Góral – kl. V SP w Dąbrówkach
I miejsce - Wiktoria Ruszel – kl.V SP w Medyni Głogowskiej
II miejsce - Amelia Gargała – kl.V SP w Krzemienicy
II I miejsce – Julia Jurek - kl. VI SP w Medyni łańcuckiej
III miejsce – Zuzanna Witek , Katarzyna Reizer kl. VI SP w Zalesiu
- w konkursie piosenki klas 1-3 gimnazjum
I miejsce - Nikola Kramarz -kl. I PG w Krzemienicy
II miejsce - Marta Lepianka -kl. III PG w Medyni Głogowskiej
- w konkursie recytatorskim klas 4-6
I miejsce - Karolina Kramarz – SP w Krzemienicy
I miejsce - Weronika Tomaszek – SP w Dąbrówkach
II miejsce – Izabela Dołęga – SP w Zalesiu
II miejsce - Gabriela Pierzchała - SP w Krzemienicy
III miejsce - Jakub Ziaja - SP w Dąbrówkach
- w konkursie recytatorskim klas 1-3 gimnazjum
I miejsce - Róża Skrobiś – kl. II PG w Dąbrówkach
II miejsce - Jakub Gil - kl. I PG w Medyni Głogowskiej
Dziękujemy , do zobaczenia w przyszłym roku !!!
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Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku dla ojców obchodzone corocznie
w wielu krajach, w różnych terminach.
Dzień Ojca w Polsce jest obchodzony 23 czerwca.
W wielu z nich (m.in. w Wielkiej Brytanii i Holandii) przyjęto termin identyczny jak w USA (trzecia niedziela czerwca). W innych krajach katolickich (np.
we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii) 19 marca w dzień św. Józefa, na Litwie w
pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii – w drugą niedzielę czerwca, a w Niemczech – w dniu uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego (Christi Himmelfahrt),
który przypada na 39. dzień po Niedzieli Wielkanocnej (40. dnia licząc wraz z tą
niedzielą).
W Polsce, podobnie jak w Nikaragui, święto to obchodzone jest 23 czerwca (od
1965 roku). W Niemczech Dzień Ojca z czasem przerodził się w Dzień Mężczyzn. W krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony jest w drugą niedzielę listopada. W Danii Dzień Ojca obchodzony jest co roku 5 czerwca.

Wykonały: Julia Lepianka i Wiktoria Michno xD
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Dzień Matki – święto obchodzone corocznie jako wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany.
W Polsce obchodzone jest 26 maja.
Początki
święta
sięgają
czasów
starożytnych
Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i
tym samym zabroniono wyznawania innych bogów. Zwyczaj ten jednak powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki, początkowo co
roku w 3-4 niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykle
niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo.
Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.
W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie.
Dzień Matki w Polsce
W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. To święto ma
na celu okazanie matkom szacunku, miłości, podziękowania za trud włożony w
wychowanie.

Wykonały: Wiktoria Michno i Julia Lepianka xD
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Na przyrodzie pan się
pyta:
- Jaki jest największy las?
Zgłasza się Jaś:
- Las Vegas.

Pani pyta się Jasia:
-Jakie zęby wyrastają u człowieka najpóźniej?
-Sztuczne, proszę pani.
Jaś śpi na lekcji matematyki.
Nauczyciel budząc go mówi:
- Hej kolego! Szkoła to nie jest miejsce do spania.
Jasiu odpowiada:
- Rzeczywiście, trochę tu za głośno.
Pani pyta się Jasia:
- Jak brzmi słowo „Dziecko” w liczbie mnogiej?
- Bliźnięta.
Nauczycielka pyta Jasia:
-Jasiu, dlaczego chodzisz z brudnymi uszami?
- Bo innych nie mam.

W szkole na matematyce pani pyta Jasia:
-Jasiu co to jest kąt??
Jasiu na to:
-Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju.

Pani zadała temat wypracowania: "Kim będziesz jak dorośniesz".
Jaś napisał w wypracowaniu:
"Najpierw będę lekarzem, bo tak chce tata. Potem zostanę prawnikiem,
jak chce mama. A na końcu zostanę kominiarzem, bo mi się też
coś od życia należy..."
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Bardzo gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie uczestniczkom konkursu pt;

„Wypowiadamy NIE uzależnieniom
i wulgaryzmom”.
I miejsce: Gabriela Mac – kl. I gimnazjum
Dwa II miejsca:
1. Natalia Nizioł – kl. I gimnazjum
2. Andżelika Kuźniar – kl. II
Dwa III miejsca:
1. Marta Gałgan – kl. V sp
2. Gabriela Gałgan i Justyna Wilczak –
praca zespołowa - kl. I gimnazjum

Cieszy nas najbardziej fakt, że
wielu uczniów naszych obu szkół
wie dużo na temat zgubnych
skutków środków uzależniających. Jeszcze bardziej cieszy fakt,
że są świadomi, iż antidotum na
prawdziwą wolność i niezależność
od uzależnień i wulgarności w mowie jest własne zdanie poparte wrażliwym sumieniem oraz asertywność wobec mody, nudy, nalegań środowiska, które proponuje takie środki czy taki styl życia.
Wszyscy wiemy, że jest to droga do tragedii takiej osoby i jej bliskich,
do śmierci.
Nasi uczniowie proponują nie tylko prawdziwą wolność, ale też
propagują zdrowy, aktywny styl życia, poparty zdrową dietą i uprawianiem sportu na co dzień – nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego.
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Wakacje to czas zasłużonego odpoczynku od szkoły i codziennych lekcji. Przeżyjmy go
jednak pożytecznie z korzyścią dla siebie, dla własnego rozwoju, nie marnując tych chwil na
bezsensownym siedzeniu przed komputerem czy tym podobnym...
Może zabrzmi to paradoksalnie, ale czymś z czego możemy
skorzystać, jest wolontariat i o tym m. in. też chcemy w tym numerze Bzika napisać… Nasza szkoła już wspiera działalność tej instytucji poprzez zbieranie plastikowych nakrętek cały rok i w poprzedni oraz przez zbiórkę rzeczy materialnych dla podopiecznych
Fundacji w listopadzie 2014 roku z racji zbliżających się mikołajek.

Wolontariat jak tłumaczymy (łac. voluntarius - dobrowolny) – jest to dobrowolna,
bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza
związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez
wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje
ustawa.
Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W
rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich
motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny
itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie
i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję.

Wolontariat dla Hospicjum w Rzeszowie:
Wszyscy chcący pomóc w pracach Fundacji Podkarpackie Hospicjum Dla
Dzieci, są zapraszani do łączenia się w działania wolontariatu. Przy Fundacji
działa Centrum Wolontariatu dla dzieci, młodzieży, studentów i wszystkich ludzi chcących pomagać rodzinom i dzieciom. To również całoroczna współpraca ze szkołami i uczelniami wszystkich typów na terenie województwa
podkarpackiego. Efektem pracy wolontariuszy jest radość chorych dzieci,
przyjaźń i wsparcie dla zatroskanych rodziców.
Zostań wolontariuszem:
akcyjnym pomagając w kampaniach informacyjnych, zbiórkach pieniędzy, organizowaniu atrakcji
dla Podopiecznych hospicjum
medycznym pomagając w domu Pacjenta lub na oddziale Domu Hospicyjnego
dla Dzieci. Koordynator wolontariatu:
Monika Barłowska tel. 662 288 538 wolontariat@hospicjum-podkarpackie.pl
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Nasza gazetka kończy już jedenasty rok. Dla wielu uczniów to „spory życiowy staż”, to czas kiedy najwięcej w życiu poznał każdy
człowiek, kiedy nauczył się mówić, pisać, czytać, nauczył
się funkcjonować w społeczeństwie; tym bliższym
i
dalszym… Bzik też ewaluował
w swoim dotychczasowym istnieniu, zmieniał szatę graficzną, a przede wszystkim
zmienił wielokrotnie Zespół Redakcyjny i sposób powstawania. Pierwsi redaktorzy pracujący w szkolnej gazetce skończyli już studia
i pewno zapomnieli o
swoich doświadczeniach redaktorskich…. 
Pierwsze numery opiekunka gazetki zapisywała na
dyskietkach, które często ograniczoną i małą jak na dzisiejsze czasy pojemnością, nie mogły zapisać coraz bogatszej szaty graficznej gazetki. Wówczas przybliżały dalszy
świat do nas, a dzisiaj przybliżamy nas całemu odległemu
„światu” przy pomocy łączy strony internetowej naszej
szkoły!!! Dlatego z dumą prezentujemy nasze osiągnięcia,
pomysły i wykonywane przez uczniów prace, które są dowodem aktywności naszej
szkoły, jej uczniów.
Rubryka „NIUSY” jest od kilku lat naszą Kroniką, która skrupulatnie rejestruje
wydarzenia szkoły, a bardziej przeżycia uczniów,
spisane ręką szkolnego redaktora, dla którego ważnym wydarzeniem jest: wywiadówka szkolna, jak
i dyskoteka, czy wycieczka szkolna…. – nawet ta do
Rzeszowa dla najmłodszych uczniów klas 0. 
Mamy nadzieję, że jeszcze czytacie „NAS” i
podoba się Wam forma naszego pisemka…  Jesteśmy jednak otwarci na sugestie i nowe pomysły! Może jakaś nowa rubryka lub inny
pomysł na wygląd: nowy image??? 
Zapraszamy do aktywnego czytania!!!
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Tradycyjnie czwartym numerem
zamykamy okres roku
szkolnego, już: 2014/2015 .
Wiele dobrych chwil przeżyliśmy w tym czasu i te pielęgnujmy i o nich pamiętajmy. Starajmy się być też radośni dobrzy, bo TACY ludzie są bardziej lubiani i dłużej żyją!!! 

Czekamy na wakacje i życzymy Wszystkim: nauczycielom,
pracownikom szkoły i uczniom: pogody ducha, wielu marzeń
i spełniania ich ZAWSZE DO KOŃCA, życzymy bezpiecznych
i zdrowych wakacji, pełnych pięknych wrażeń turystycznych
i krajoznawczych!
Mamy piękną okolicę, pagórki, lasy,
zabytki, ciekawe ścieżki przyrodnicze
i krajoznawcze, zatem mając wolny
czas warto je poznać, zwiedzić!!!

Wykazaliście się w tym roku wieloma
pomysłami, odkryliście swoje talenty,
zatem NADAL rozwijajcie je, realizujcie swoje marzenia, pasje. WARTO!
Dobrego czasu wakacyjnego!!! 
Redakcja:
Julia Lepianka
Wiktoria Michno
Patrycja Skoczylas
Paulina Piela – kl. III gimnazjum – gościnnie: DZIĘKUJEMY  i życzymy Jej
oraz wszystkim – już wkrótce Absolwentom, trafnych decyzji w życiu, życzliwych, dobrych kolegów i satysfakcjonujących ocen w nowych szkołach!!!

oraz opiekun i realizator strony graficznej
Zdzisława Liebchen
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