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Ten rok szkolny jest już 14-tym, w którym powstaje nasza gazetka, dokumentująca 

głównie wydarzenia z życia społeczności szkolnej, lo-

kalnej, ale też przywołuje ważne fakty historyczne, które 

miały miejsce w Ojczyźnie, po to, by kształtować po-

stawę wdzięczności i patriotyzmu wśród wszystkich 

uczniów Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej, uwraż-

liwiać na sprawy szersze niż przysłowiowy „czubek wła-

snego nosa”. 

Co przyniesie ten rok szkolny? – nie wiemy! W 

dużej mierze zależy to od nas, od naszych wyborów, de-

cyzji, ale też nie do końca… 

Zawsze jednak podejmujmy działania, których nie 

będziemy się wstydzić, które nas zmieniają pozytywnie, 

rozwijają, wspierają innych.   

Ten numer chcemy poświęcić naszym relacjom z 

innymi, ze zwierzętami oraz wydarzeniom Świa-

towych Dni Młodzieży. ŚDM miały wymiar du-

chowy, gdzie obecny wśród młodzieży Piotr na-

szych czasów i zastępca samego Jezusa na ziemi, 

zachęcał nas z wstania z wygodnej kanapy, by 

pójść do innych, podjąć wyzwania.  

Ta gazetka poświęcona jest też naszym 

czworonożnym przyjaciołom, które są wierne 

nam i potrafią odwdzięczyć się za okazane serce, 

za przygarnięcie, danie pełnej jedzenia miski. To 

wiele nie kosztuje, więc za św. Franciszkiem ko-

chajmy zwierzęta. Życie pokazuje, że DOBRO 

WRACA! Niech ta myśl przyświeca nam w tym 

roku szkolnym. Uczmy się do siebie szacunku, wrażliwości, dobroci. 

 

       Zdzisława Liebchen - opiekun Zespołu Redakcyjnego   -   
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24 czerwca – 1 września 2016 r. – Wakacje, a podczas nich między innymi sportowe emo-

cje!!!  

10 lipca 2016 r.– Jarmark Garncarski 

26 – 31 lipca 2016 r.– 31. Światowe Dni Młodzieży, odby-

wające się w Krakowie. Spotkanie młodych przebiegało pod 

hasłem Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią (Mt 5, 7). Były to drugie ŚDM w Polsce po 6. ŚDM 

w Częstochowie w 1991 roku.  

1 września 2016 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2016/17  

8 września2016 r. - Wybory do samorządu szkolnego 

15 września2016 r. – wycieczka klas gimnazjum do parku 

rozrywki - Energylandii 

21 września2016 r. -Wywiadówka 

27 września 2016 r. - Dyskoteka dla klas I-III gimnazjum 

30 września 2016 r. – Dzień Chłopaka  

13 październik 2016 r.  – wyjazd do Częstochowy na 

spotkanie szkół papieskich 

14 październik 2016 r. – Dzień Edukacji Narodowej, po-

wszechnie zwany Dniem Nauczyciela 

14 październik 2016 r.  – Dzień Patrona naszej szkoły – 

Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o 

godzinie 8.00, później odbyło się pasowanie pierwszokla-

sistów Szkoły Podstawowej w Medyni Głogowskiej na uczniów, a uczniowie klasy pierw-

szej gimnazjum złożyli przyrzeczenie wierności zasadom i testamentowi Jana Pawła II. 

Wszystko zakończyło się częścią artystyczną. 

Przygotowała:  Julia Lepianka – kl. II gim 
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 31 Światowe Dni Młodzieży w 2016 

roku odbyły się w Krakowie w dniach 26 – 31 lip-

ca. Informację o organizacji tego wydarzenia podał 

papież Franciszek podczas mszy kończącej 28. 

Światowe Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Spotka-

nie młodych przebiegało pod hasłem Błogosławieni 

miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 

5, 7). Były to drugie ŚDM w Polsce po 6. ŚDM w Częstochowie w 1991. Bezpośrednie wy-

darzenie religijne światowego formatu, poprzedzały dni we wspólnotach parafialnych, gdzie 

gościliśmy młodzież z całego świata. W naszym powiecie łańcuckim przebywali młodzi z 

Gabonu w dniach 20-25 lipca 2016 r. Miasto Łańcut gościło 40-osobową grupę pielgrzy-

mów z Gabonu w Afryce, którzy tutaj wcześniej przyjechali na Światowe Dni Młodzieży i 

spotkanie z Papieżem Franciszkiem. Przy 

okazji ŚDM poznawali nasz kraj, a dla nas 

była to okazja zawiązania przyjaźni, 

znania kultury, stylu życia młodzieży z 

innego Czarnego Kontynentu, bardzo od-

ległego od nas. Przyjęli ich gościnnie w 

swoich domach mieszkańcy Łańcuta. 

bończycy mogli z tutejszą młodzieżą 

wspólnie się modlić w kościele farnym w 

Łańcucie, zwiedzić muzea, poznać naszą 

kulturę i doznać wielu wspaniałych 

szeń, jak te podczas pikniku 

go osób niepełnosprawnych na boiskach 

ZST. ŚDM 2016 były celem podróży 

stolskiej papieża Franciszka do Polski, 

który oprócz udziału w głównych wyda-

rzeniach odwiedził m.in. sanktuarium na 

Jasnej Górze i obóz koncentracyjny Au-

schwitz-Birkenau. 27 lipca w Polsce 

jawił się papież Franciszek przywitany 

przez parę prezydencką. Mszę otwierającą 
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ŚDM odprawił Stanisław Dziwisz na krakowskich Błoniach. Wzięło w niej udział 200 tysię-

cy wiernych z różnych krajów. Stanisław Dziwisz przed mszą powiedział „Wybiła godzina, 

na którą czekaliśmy od trzech lat”. Podziękował młodym pielgrzymom za przybycie, przy-

pominając im, że jest Kraków to miasto świętego papieża. 28 lipca przy dziedzińcu Pałacu 

Arcybiskupów papież Franciszek otrzymał od władz miasta klucze i tramwajem udał się na 

Błonia. Tam przesiadł się do papamobile. Przejeżdżając przez sektory, pozdrawiał młodych 

pielgrzymów. W spotkaniu wzięło udział około 600 tys. osób. Po udaniu się na główne 

sce uroczystości, papież został przywitany przez Stanisława Dziwisza oraz uczestników 

ŚDM. 29 lipca na krakowskich Błoniach z udziałem papieża i ponad 800 tys. osób, odbyło 

się nabożeństwo drogi krzyżowej. Stacje drogi krzyżowej, przypominające elementy uczyn-

ków co do duszy i co do ciała. Od stacji do 

stacji przemieszczała się grupa młodych lu-

dzi 

z 

krzyżem ŚDM. Przy każdej z nich odgrywano od-

powiednią scenę, związaną z tematyką uczynków. 

Rozważania jak i stacje nawiązały do Jubileuszu Roku Miłosierdzia oraz do różnych uczyn-

ków m.in.: wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, chorych nawiedzać czy 

łych pogrzebać. 30 lipca przy 1,5 mln wiernych w Kampusie Miłosierdzia w Brzegach w 

obecności papieża Franciszka odbyło się wieczorne czuwanie modlitewne. Wieczorne 

wanie rozpoczęło się od przejścia papieża przez Bramę Miłosierdzia na Campus Misericor-

diae.       

 31 lipca w Kampusie Miłosierdzia w Brzegach w obecności od 1,5 do 3 mln 

młodych wiernych, pod przewodnictwem papieża Franciszka odbyła się uroczysta msza 

kończąca ŚDM 2016 w Krakowie. Po mszy papież przekazał ogień miłosierdzia młodzieży z 

sześciu kontynentów, później odmówił modlitwę Anioł Pański; podczas modlitwy papież 

powiedział, że Święty Jan Paweł II radował się z nieba i pomoże wam zanieść wszędzie ra-

dość Ewangelii i ogłosił, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2019 w Panamie. 

Przed odlotem, kiedy na zewnątrz szalała straszna ulewa, Ojciec Święty spotkał się      z 

wolontariuszami, którym osobiście dziękował za pomoc w zorganizowaniu tego niezwy-

kłego wydarzenia.  

Przygotowała:  Julia Lepianka – kl. II gim 
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Nauczycielka pyta Jasia 

- Co wiesz o bocianach? 

- To bardzo mądre ptaki , od-

latują , 

gdy tylko rozpoczyna się rok 

szkolny 

 

-Jasiu dlaczego masz w dyktan-

dzie  te same błędy co twój 

kolega z ławki? 

- Bo mamy tego samego na-

uczyciela  

od języka polskiego…. 

 

   Pani od języka polskiego pyta Jasia 

                                             - Jeżeli powiem jestem  

piękna ,to jaki to będzie czas? 

- Z całą pewnością przeszły 

 

Nauczyciel pyta Jasia 

- Jasiu w jaki sposób można uzyskać światło dzięki  

wykorzystaniu wody?  

    - trzeba umyć okno panie profesorze 

 

 - Najlepszym prezentem od Ciebie dla  

  mnie będą Twoje  

 dobre stopnie. 

 - Nic z tego tatusiu , 

już ci kupiłem skar-

petki! 

   

 
 

  

 Przygotowała;  Patrycja Skoczylas – kl. II gim 
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 Wiele osób uważa, że św. Franciszek z Asyżu był wyjątkowym miłośnikiem przyrody 

i świata stworzonego. I słusznie! Bo nie kto inny, tylko właśnie on nazy-

wał słońce, księżyc, gwiazdy, wodę, ziemię, rośliny oraz zwierzę-

ta swoimi braćmi i siostrami. Na marginesie dodam tylko 

jedno sprostowanie: zwierząt nie nazywał nigdy „braćmi 

mniejszymi”. Tak mówił o współbraciach. A to z racji poko-

ry – cnoty, którą posiadł w stopniu doskonałym i której wy-

magał od swoich naśladowców. W „Źródłach franciszkań-

skich”, gdzie w jednym tomie zostały zebrane wszystkie pisma 

oraz biografie św. Franciszka, możemy przeczytać wiele nie-

prawdopodobnych historii, świadczących o przyjaznych rela-

cjach, jakie miał św. Franciszek z otaczającymi go 

stworzeniami. Wynika z nich, że wszystkie stworzenia starały się odwzajemnić Świętemu 

miłość, jaką on ich darzył i odpowiedzieć wdzięcznością za jego zasługi. Wspomnę tylko 

kilka z nich, najbardziej wymownych: 

Święty Franciszek pozdrawiał napotkane ptaki 

w stadach tak, jakby były istotami rozumnymi. A że pta-

ki nie zrywały się do ucieczki, podchodził do nich, 

kał ich główek tuniką i wzywał, by posłuchały słowa 

żego. Mówił do ptaków: „Bracia moi! Winniście chwalić 

i zawsze kochać swojego Stwórcę, który ubrał was 

w pióra 

i dał wam 

skrzydła 

do latania. 

Bo prze-

cież On 

uczynił was najbardziej wolnymi spośród 

wszystkich stworzeń, i przydzielił wam czyste 

powietrze na mieszkanie. Nie siejecie ani nie 

żniwujecie, a On wami rządzi bez waszej tro-

ski”. Na te słowa ptaki wyciągały szyje, roz-

pościerały skrzydła, otwierały dzioby i uważnie patrzyły na niego.  Innym razem święty 

Franciszek przybył do pewnego miasta zwanego Alviano, by głosić kazanie. Ludzie przybyli 

z radością, by słuchać co im powie Franciszek, ale nic nie usłyszeli z powodu jaskółek, które 
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właśnie w tym miejscu zaczęły budować gniazda i bardzo świergotały. Wtedy Franciszek 

zwrócił się do nich, mówiąc: „Siostry moje, jaskółki, już czas, żebym i ja mówił, ponieważ 

wyście już dosyć się namówiły! Słuchajcie słowa Bo-

żego i bądźcie cicho, aż do skończenia słowa Pań-

skiego”. Jaskółki zamilkły i nie ruszały się z miejsca, 

aż całe kazanie się skończyło. A wszyscy ludzie, któ-

rzy to widzieli, wychwalali Boga. 

Święty Franciszek przemawiał nie tylko do zwierząt, 

także do roślin. Kiedy mijał na łąkach kwiaty, mówił 

do nich i zapraszał je do wychwalania Boga, tak, jak-

by były istotami rozumnymi. Zachęcał do miłości 

i radosnej służby Bożej zasiane zboża oraz winnice, 

kamienie, lasy, pola, źródła wód i zielone ogrody, a także ziemię, ogień, powietrze 

oraz wiatr. Wszystkie rzeczy obejmował uczuciem niesłychanej pobożności, opowiadając im 

o Panu i zachęcając do chwalenia Boga. 

Współcześni uczeni uważają, że święty Franciszek był nie tylko miłośnikiem 

wszelkiego stworzenia lecz również prekursorem rezerwatów, gdyż jako pierwszy kazał 

klasztornemu ogrodnikowi pozostawić dookoła ogrodu nieuprawione obrzeże, by na 

nim w odpowiednich porach roku, zieleń ziół i piękno kwiatów głosiły chwałę Ojca 

wszystkich rzeczy.  Święty Franciszek troszczył się również o drzewa: braciom drwalom 

zabraniał wycinać drzewa w całości, aby pozosta-

wić im nadzieję na odrośnięcie w całości. Wśród 

stworzeń były i takie, które darzył większym 

uczuciem. To te, które – jak czytamy 

w „Życiorysie większym” św. Bonawentury – 

„swoją naturą ukazywały łagodność Chrystusa 

albo wyrażały naukę Pisma Świętego”. Choćby 

wspomnieć gołębicę czy baranka.  

Św. Franciszek znał ponadto księgi Starego Te-

stamentu, z których jasno wynika, że człowiek 

został powołany do roli ogrodnika, a nie nisz-

czyciela (Rdz 2, 15: „Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby 

uprawiał go i doglądał”). 

Owocem pracy członków tego ruchu jest między innymi ekologiczny rachunek 

sumienia, który ma pomóc w kształtowaniu ludzkich sumień. 

 Pamiętajmy że : 

1. Zwierzęta są przyjaciółmi człowieka. 

2. Zwierzęta mają na nas pozytywny wpływ, pomagają przezwyciężyć samotność. 

Przygotowała;  Patrycja Skoczylas – kl. II Gim 

http://twojabiblia.pl/czytaj/Rdz/2
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Tegoroczna XXI edycja Jarmarku rozpoczęła się oficjalnym, uroczystym otwarciem 

tradycyjnego pieca z wypaloną ceramiką, która trafiła prosto na stoiska kiermaszo-

we. Miejscowi garncarze zaprezentowali pokazy toczenia naczyń na tradycyjnym kole, a dla 

najmłodszych zorganizowane były warsztaty i konkursy  lepienia glinianych figurek. W Za-

grodzie Garncarskiej odbywały się będą także targi pt. „Rzemio-

sło od kuchni", podczas których prezentowane i nagradzane były 

sprzęty i akcesoria z dziedziny rzemiosła użytkowego wykorzy-

stywane w dawnej i współczesnej kuchni. 

Para popularnych artystów - Katarzyna i Cezary Żakowie 

zaprezentowali publiczności swój program kabaretowy, w 

którym usłyszeliśmy 

Wójta, Księdza i Su-

lejukową znanych z 

serialu „Ranczo” 

 Następnie odbył się 

koncert muzyki country w wykonaniu Juliana 

Summer’a z Kanady z grupą Whiskey River. 

Nie zabrakło smakołyków kuchni lokalnej serwo-

wanej przez miejscowe gospodynie. Odbyły się tak-

że warsztaty pieczenia potraw w ceramice siwej i w piecu chlebowym. 

Przygotowała;  Wiktoria Michno – kl. II Gim 

10 września 2016 roku (czwartek) odbyły się wybory do samorządu szkolnego.   

Wybrani uczniowie wraz z panią mgr Aliną Kozłowską odwiedzili poszczegól-

ne klasy. Każdy uczeń dostawał karteczkę z wypisanymi kandydatami. Na karteczkach 

uczniowie mogli zaznaczyć trzech swoich faworytów. Później swój głos wrzucali do 

przygotowanej urny.  

WYBORY DO SAMORZĄDU 

SZKOLNEGO 
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Następnie głosy zostały zliczone, a wyniki wywieszone na tablicy ogłoszeń naprzeciwko po-

koju nauczycielskiego.  Wybranym życzymy dobrej współpracy i zgodnych decyzji.  

Wybrani zostali: 

Przewodniczący: Wojciech Bieniek 

Zastępca: Wiktoria Michno 

Skarbnik: Kamil Lech 

Sprawozdanie przygotowała;  Wiktoria Michno – kl. II Gim 

 

 

 

 

4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt w dzień wspominania w 

Kościele Powszechnym św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. 

Obchody Dnia mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświa-

domienie im, że zwierzę to istota żywa, a nie rzecz i ma swoje prawa. Podczas obcho-

dów organizatorzy zwracają uwagę społeczeństwu na los bezdomnych zwierząt, znęca-

nie się nad zwierzętami, warunki bytowe w schroniskach, sterylizację bezdomnych 

zwierząt oraz nielegalne hodowle psów szkolonych do walk. 

 Dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Portret mojego pupila”.  

Prace konkursowe mogą mieć dowolny charakter konkursu plastycznego, 

albo opowiadania, opisu przedstawiający Wasze zwierzątko. Może to być rów-

nież plakat, reportaż, historia z udziałem czworonoga, bądź inna dowolna forma 

pisemnej wypowiedzi.  

Termin prac, które należy składać do osób wchodzących w skład zespołu 

redakcyjnego gazetki mija 22 listopada 2016 roku. 

Przygotowała:  

Julia Lepianka – II gim 
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 Życie, to: radość i smutek, sukcesy i porażki, bogactwo i bieda, piękno i brzydota, 

cisza i hałas, życie i śmierć, łzy i śmiech,  

zdrowie i choroba, dobro i zło…., ale 

zawsze chodzi o to, by czerpać siłę i ra-

dość z każdej przeżytej chwili, by się 

podnosić, wspierać, zachęcać, a zatem 

chodzi o właściwe decyzje i wybory!!!  

Niech te obrazki będą dla nas życiową 

refleksją, a czasem mottem, siłą...  

Spróbujmy w tym roku szkolnym nie 

narzekać, nie marnować czasu na plotkowa-

nie, obmawianie,  agresję w słowach, myślach 

i czynach… 

Życzliwość; to nie tylko poryw 

serca w danej chwili, jakaś akcja 

charytatywna, związana ze zbiórką 

pieniędzy dla potrzebujących, ale to 

styl naszego życia! Niech ten rok taki 

właśnie będzie w naszej społeczności. 

Pomagajmy słabszym, potrze-

bującym, ale też nie wstydźmy się 

przyjmować tę pomoc.   
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Tym numerem                                        rozpoczynamy kolejny rok szkolny 2016 / 

2017  . 

Mamy nadzieję, że będzie on dobry pod każdym względem. W tym miesią-

cu obchodziliśmy Dzień Patrona, poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II, któ-

rego testamentowi jesteśmy wierni i przypominany jest nam przez panią dyrektor 

Halinę Dudek co tydzień na poniedziałkowych apelach.  

Dzień Patrona, poprzedzała pielgrzymka na Jasną Górę.  W tym roku był 

to już XVI zjazd szkół papieskich, który odbył się w dniach: 12 – 13 października 

2016 roku. Naszą szkołę reprezentowali głównie uczniowie klasy trzeciej gimna-

zjum ze swoją wychowawczynią 

panią Zdzisławą Baran oraz tra-

dycyjnie z panią dyrektor Haliną 

Dudek oraz siostrą Urszulą Maj-

cher. Zjazd odbył się pod hasłem 

„Jan Paweł II – Bądźcie Świad-

kami Miłosierdzia”. Blisko 20 ty-

sięcy uczniów, nauczycieli, rodzi-

ców i dyrektorów reprezentują-

cych około 460 placówek wszystkich typów, od przedszkoli do szkół wyższych, 

przybyło, by podziękować Królowej Polski za ciągłe wstawiennictwo     i opiekę. 

O tej wdzięczności pamiętajmy zawsze!!! KAŻDEGO DNIA WDZIĘCZNOŚĆ 

niech  nas predestynuje do działania!  

Redakcja:  

 

uczennice klasy drugiej gimnazjum:   

 Julia Lepianka 

 Wiktoria Michno    

 Patrycja Skoczylas 

oraz opiekun i realizator strony graficznej 

pani Zdzisława Liebchen 


