Nr 1/ 51

wrzesień – październik 2017 rok

GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Zespół SZKOLNEGO BZIKA w kolejnym roku szkolnym 2017/ 2018 rozpoczął piętnasty rok edycji gazetki pod tym samym tytułem!  Cieszymy się, że znowu możemy być
razem, pisać o sobie i dla siebie!!!! Nasza gazetka jest „starsza” niż najstarsze internetowe
blogi. Starsza od najstarszych uczniów naszego gimnazjum, których wtedy jeszcze nie było
na świecie. „Szkolny Bzik” zapisywany był na dyskietkach, których pojemność nie mogła
już wtedy pomieścić jednego numeru. Obecnie każdy numer gazetki ma średnio około 5 MB,
a ówczesne dyskietki miały mniej niż 2 MB.
Życzymy „sobie” i wszystkim, by był
to DOBRY ROK: PEŁEN RADOŚCI I
WIELU POWODÓW DO RADOŚCI! Wakacje za nami, ale wspomnimy co się „tu
działo”, szczególnie w naszej miejscowości,
do której też od kilkunastu lat przyciąga
„Jarmark Garncarski”. A już wrzesień minął, szkoła pracuje „pełną parą”, chociaż u
nas jest wiele rozpoczętych i nie zakończonych inwestycji, związanych z rozbudową szkoły i
jej termoregulacją. Do szkoły w tym roku zawitają najmłodsi, tj. przedszkolaczki, trzy i czteroletnie.
Tegoroczny wrzesień zapisze się w kronikach i na
internetowych forach „klęską urodzaju grzybów”. Młodsi uczniowie naszej szkoły też wybrali się do lasu na
wycieczkę i widzieli wiele różnych grzybów. Niestety
nie brakowało tam też śladów wandali, którzy za nic
mają ekologię i czystość otoczenia. W lesie można zobaczyć
puste butelki i inne śmieci. We wrześniu organizowane są akcje
sprzątania świata, więc może warto ten pomysł nadal u nas propagować i mówić jak trzeba dbać i chronić swoje naturalne środowisko. Apelujemy o wrażliwość dla otoczenia i dbałość oraz
estetykę dla naszej miejscowości, szkoły, a także placu wokół
naszej szkoły, który pięknieje nam z roku na rok. Czy doceniamy to?...
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23 czerwca – 4 września 2017 r.– Wakacje
9 lipca 2017 r.– XXII Jarmark Garncarski, podczas
którego wystąpił znany zespół muzyczny „De Mono”.
4 września 2017 r.– Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2017/18, Mszą Świętą o godzinie 8, później
odbyło się spotkanie z uczniami i rodzicami na sali
gimnastycznej w naszej szkole.
12 września 2017 r.– Wybory do szkolnego Samorządu Uczniowskiego
25 września 2017 r.– Dyskoteka dla klas podstawowych oraz gimnazjum
28 września 2017 r.– Wywiadówka dla rodziców
30 września 2017 r.– Dzień Chłopaka
4 października 2017 r.– Wyjazd do Częstochowy na
spotkanie rodziny szkół papieskich, przygotowujący na
do obchodów Dnia Patrona.
16 października 2017 r.– Dzień Edukacji Narodowej i
Dzień Patrona naszych szkół - Jana Pawła II rozpoczęliśmy Mszą Św., a skończyliśmy przy „papieskich kremówkach” w klasach. W tym dniu
swoją uroczystość mieli pierwszoklasiści szkoły podstawowej, gdyż zostali pasowania na
uczniów szkoły.

Przygotowała: Julia Lepianka – kl. III gim
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W tym roku jasnogórskie spotkanie przeżywaliśmy pod hasłem „Idźmy naprzód
z nadzieją”. Pod tym hasłem Szkoły im. Jana Pawła II już po raz 17 pielgrzymowały na Jasną Górę.
Nasza Pielgrzymka wpisuje się w wielkie dziękczynienie składane Panu Bogu za objawienia Matki
Bożej. W tym
roku mija 140
lat od objawień
Matki Bożej w
Gietrzwałdzie,
100 lat od objawień Matki
Bożej w Fatimie oraz 300 lat od koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymka rozpoczęła się 3 października o godzinie 21 Apelem Jasnogórskim w Kaplicy Matki Boskiej.
Nasza szkoła uczestniczyła we mszy świętej sprawowanej w środę, 4 października o godz. 11.00 pod przewodnictwem duszpasterza Księdza Biskupa Henryka Tomasika. Pielgrzymi ze szkół im. Jana Pawła II przybywając na Jasną Górę
mają świadomość,
jakie znaczenie w życiu ich patrona miało to miejsce.
To on dawał im przykład, jak docierać do świętości.
Był wielkim nauczycielem, z którego nauk wciąż czerpią mądrość, wskazówki i siłę do podejmowania codziennych zmagań. Do budowania swojego człowieczeństwa w oparciu o dar, jaki daje nam świadomość
miłości Boga do każdego człowieka. Maryja Święta Matka, to jej zawierzył swoje życie i
wszystkie jego sprawy nasz patron, przyjmując jako dewizę swojej bożej służby słowa: Totus Tuus. Środki finansowe, które zostały zebrane podczas pielgrzymki zostaną przeznaczone
na odbudowę kościoła w Białymstoku, na Syberii oraz odbudowę zniszczonej przez wojnę
szkoły w Aleppo. Zostanie również wsparte Hospicjum błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Wilnie.
Przygotowała: Julia Lepianka – kl. III gim
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PROJEKT EDUKACYJNO-JĘZYKOWY W WIELKIEJ BRYTANII
Podczas tegorocznych wakacji w dniach 20 -27 lipca pod opieką pani Aliny Kozłowskiej grupa 3 uczennic z naszej szkoły
wzięła udział w projekcie edukacyjnojęzykowym w Wielkiej Brytanii.
Po długiej podróży autokarem
przez Polskę, Niemcy i Holandię, dotarliśmy do Francji, skąd z Calais przeprawialiśmy
się kanałem La
Manche Eurotunnelem do Folkstone. Pierwszą atrakcją był
spacer po wybrzeżu w Dover, gdzie można podziwiać malownicze białe klify. Mieszkaliśmy w nadmorskiej miejscowości Margate w hotelu nad samym morzem i mogliśmy podziwiać przypływy i odpływy morza, zachody słońca i zbierać liczne muszelki. Wieczorem musieliśmy wykonać pierwsze zadanie jakim była konwersacja z mieszkańcami. Po kolacji miało miejsce spotkanie organizacyjne, na którym został omówiony program i rozdane zeszyty językowe.
Kolejnego
dnia
miało
miejsce
zwiedzanie stolicy
Wielkiej Brytanii –
Londynu. Mieliśmy okazję zobaczyć najsłynniejsze miejsca, takie
jak: Muzeum Morskie w Greenwich ( południk
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zerowy), Rejs po Tamizie, Budynki Parlamentu, Big Ben, Katedra Westmisterska, Pałac
Buckingham, Trafalgar Square, National Gallery. Dzień zakończyliśmy spacerem po wybrzeżu.
Następnego dnia pojechaliśmy do Canterbury, gdzie zwiedziliśmy: Centrum Kultury i
Nauki, Katedrę. Później odwiedziliśmy centrum
dlowe Primark ☺ Piątego dni, w poniedziałek zwiedzaliśmy pozostałą
część
Londynu:
Science Muzeum,
Natural
History
Muzeum,
Hyde
Park,
Speakers
Corner oraz Oxford
Street.
Przedostatni dzień spędziliśmy w Dreamland Amusement
Park (największy park rozrywki w hrabstwie Kent).
Ostatniego dnia wykwaterowaliśmy się z hotelu i udaliśmy
się w kierunku Dover, gdzie zwiedziliśmy jeszcze zamek,
po czym udaliśmy się w drogę powrotną do domu.
Podsumowując nasz wyjazd należy stwierdzić, że
podczas całego pobytu zwiedzaliśmy Londyn i jego najważniejsze zabytki, takie jak: Tate Galery, British Museum, Muzeum Morskie w Greenwich, Science Museum,
Natural History Museum, Trafalgar Square, China Town i wiele innych miejsc, z których
słynie stolica Anglii.
Ciekawym przeżyciem był rejs po rzece Tamizie. Statek przepływa obok najważniejszych budynków np. Westminister Parlament, Tower of London i pod słynnym mostem Tower
Bridge, który razem z wieżą Big Ben są prawie na
każdym zdjęciu ilustrującym Wielką Brytanię. Cały dzień spędziliśmy też w Canterbury, średniowiecznym

centrum

kultury

i

nauki,

gdzie

czyliśmy w Canterbury Tales.
Przygotowała;
Patrycja Skoczylas – kl. III GM
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Jasiu rozmawia z ojcem:
- Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty!
- Dlaczego?
- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które miałeś mi
dawać!
Kapral szkoli szeregowców.
-

Woda wrze w temperaturze 90 stopni.
-A nas uczono w szkole, że woda wrze w temperaturze 100
stopni!
-Niemożliwe!! - mówi kapral sprawdzając coś w swoim notesie.
-Tak, macie rację. Woda wrze w temperaturze 100 stopni, a 90 stopni
to kąt prosty!
Łobuziak w zatłoczonym autobusie trzyma się długiej brody
współpasażera.
Ten pyta: - Czy możesz chłopcze puścić moją brodę?
- A co, już pan wysiada?
Podczas klasówki nauczyciel mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy.
A jeden z uczniów:
- Mnie też, ale się leczę.
Nauczyciel fizyki pyta uczniów:
- Kto waszym zdaniem był największym wynalazcą wszechczasów?
- Edison - odpowiada Krzyś.
- Czy mógłbyś to uzasadnić?
- Gdyby nie on, usielibyśmy telewizję oglądać przy świecach !!!
Przygotowała; Patrycja Skoczylas – kl. III GM
7

Wybory do samorządu szkolnego
Dnia 11 września 2017 roku (wtorek) odbyły się wybory do samorządu szkolnego.
Wybrani uczniowie pod opieką z panią mgr Aliną Kozłowską – szkolnego patrona SU odwiedzili poszczególne klasy.
Wszyscy uczniowie dostawali karteczki z wypisanymi
kandydatami do
szkolnego samorządu uczniowskiego. Na karteczce uczeń
mógł zaznaczyć tylko trzech swoich faworytów.
Później swój głos wrzucał do przygotowanej urny.
Następnie głosy zostały komisyjnie zliczone, a wyniki zostały umieszczone na gazetce naprzeciwko
pokoju nauczycielskiego.
Życzymy wybranym i wybierającym dobrej współpracy, zgodnych decyzji! 

Wybrani zostali:

Przewodniczący: Kamil Lech
Zastępca: Wiktoria Michno
Skarbnik: Anna Bernat

Sprawozdanie przygotowała;
Wiktoria Michno – kl. III GM
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Dnia 9 lipca 2017 roku odbył się już XXII Jarmark Garncarski! Podczas tej imprezy
zaprezentowali się poza garncarzami z Medyni także
ceramicy

z dwóch

pozostałych

województw.

W centrum Medyni, na drodze wojewódzkiej (która
została na ten czas zamknięta dla ruchu) oraz
w Zagrodzie Garncarskiej odbywały się jak co roku
kiermasze rękodzieła, pokazy i warsztaty garncarskie,
wikliniarskie, snycerskie. Lokalne gospodynie zaprosiły wszystkie dzieci na kurs pieczenia bułeczek
w glinianych miseczkach i w chlebowym piecu. Nie
zabrakło też ziemniaków z glinianych kociołków
i pieczonych na blasze proziaków.
Jarmark rozpoczął się otwarciem dużego tradycyjnego pieca garncarskiego z wypaloną ceramiką, co
oznaczało uroczyste otwarcie imprezy.
Na scenie poza kapelami ludowymi i folkowymi
takimi jak Karczmarze, Wolanie, Dąbrówczanki wystąpili także min. grupa: „The
FreebornBrothers” i

„De

Mono”.
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Turyści i mieszkańcy mieli możliwość zwiedzenia z przewodnikiem najważniejszych miejsc znajdujących się na Garncarskim Szlaku, takich jak Galeria Ludowej
Rzeźby Ceramicznej Władysławy Prucnal czy kościoł z ceramiczną mozaiką.

Zarówno pogoda jak i frekwencja podczas imprezy dopisała. Moc ludowych rękodzieł
cieszyła oczy licznie zebranych mieszkańców całej Gminy Czarna i spoza jej okolic.
XXII Jarmark Garncarski był bardzo oczekiwaną i udaną, wakacyjną imprezą, okazją
do spotkań, rozmów, dobrej zabawy przy muzyce.
Przygotowała; Wiktoria Michno – kl. III GM
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Rzeszów – stolica Podkarpacia; to
200-tysięczne miasto, zajmujące obszar
120 km kw. Rozłożone po obu brzegach
Wisłoka, na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego, na skrzyżowaniu ważnych europejskich szlaków
komunikacji drogowej, kolejowej i lotniczej. Do granic z Ukrainą i Słowacją jest
około 90 km, a Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka ma połączenia z
wieloma krajami. Miasto jest największym
ośrodkiem przemysłowym, handlowousługowym, akademickim i kulturalnym w
Polsce Południowo-Wschodniej. Stolica
innowacji, siedziba klastrów przemysłu
lotniczego, informatycznego oraz tworzyw
sztucznych.
Rzeszów jest przyjazny dla turystów.
Oprócz dobrze przygotowanej bazy gastronomicznohotelarskiej,
władze miasta zadbały o atrakcyjne spędzanie wolnego czasu – trasy rowerowe, korty, kręgielnie, pola golfowe. Liczne imprezy kulturalno-sportowe na Rynku czy Hali Widowiskowo-Sportowej
na Podpromiu przyciągają amatorów dobrej zabawy.
Rzeszów to miasto piękne, pełne uroku i dobrego
tu, w niezwykły sposób łączące w sobie tradycję i dostojeństwo zabytków z nowoczesnością i żywiołowością młodzieży.
Szybko rozwija się i pięknieje. Dlatego warto je poznawać,
promować i doceniać…
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zachęcamy wszystkie Koleżanki i Kole-

Na koniec tego numeru

gów do czytania naszych artykułów, dzielenia się z Zespołem swoimi pomysłami i treściami,
które Was interesują.
Cieszymy się z obecności naszych wychowawczyń i nauczycielek, które odeszły na
emeryturę podczas obchodów Dnia Patrona i
Święta Edukacji Narodowej. Cieszyła nas
również obecność pana Józefa Buka- dyrektora Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w
Czarnej. Życzymy Im wiele radości i satysfakcji w codziennym życiu, a przede wszystkim
dużo zdrowia.
Spełnienia i realizacji zawodowych oraz prywatnych
planów

życzymy

wszystkim Pracownikom naszej szkoły
z okazji ich święta.
Przede

wszystkim

życzymy satysfakcji
i sukcesów w pracy
z uczniami.
Redakcja:

Nie można życia pytać o sens,
można jedynie życiu nadać sens!-

uczennice klasy trzeciej gimnazjum:
 Julia Lepianka
 Wiktoria Michno
 Patrycja Skoczylas

- ...tego uczą nas nasi nauczyciele każdego dnia.

oraz opiekun i realizator strony graficznej pani Zdzisława Liebchen.
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