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GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

W tym numerze naszej gazetki będziemy kontynuować treści
związane z walką z wulgaryzmami, ale zdominuje nas głównie tematyka świąt Bożego Narodzenia oraz noworoczna.
Chcielibyśmy się dobrze przygotować do przeżywania
tych radosnych świąt, które kojarzą się nam z rodziną.
Bóg zesłał swojego Syna na ziemię właśnie w rodzinie.
Dlatego w oktawie świąt, przeżywamy niedzielę Świętej Rodziny, a Kościół wiele słów kieruje do naszych rodzin.
Starajmy się w ten świąteczny czas kultywować tradycje i
wykorzystajmy go na wspólne rozmowy, bycie razem… Nie zapominajmy o
wspólnym kolędowaniu. Mamy tak wiele pięknych kolęd i
pastorałek, których warto się uczyć, by ich nie zapomniano.
Życzymy zatem radosnego świętowania Narodzenia Pańskiego 
Życzymy sobie na te
święta również tego, by
nikt
nie czuł się samotny,
opuszczony i nieszczęśliwy!
Bóg przecież najbardziej
nas
ukochał i mimo braku dachu nad głową, mimo chłodu i głodu, zechciał dla nas się narodzić. Cieszmy się
z tego faktu i uczmy się też dziękować za to co mamy. 
Zespół redakcyjny
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1 – 24 grudnia 2013r. – okres adwentowy, przygotowujący nas do przeżycia
świąt Bożego Narodzenia
6 grudnia 2013r. – Mikołajki;
tego dnia tradycyjnie odwiedził
nas Mikołaj, który rozdawał prezenty – wszystkim, nawet tym
mniej grzecznym. 
20 grudnia 2013r. – szkolny
opłatek oraz jasełka bożonarodzeniowe;
Po czterech lekcjach tego dnia wszyscy uczniowie pod opieką swoich wychowawców przeszli na salę gimnastyczną, by obejrzeć jasełka. Następnie życzenia
składały Panie Dyrektorki nauczycielom, uczniom i ich rodzicom, po czym
wszyscy przeszli do sal lekcyjnych, gdzie odbyły się klasowe spotkania wigilijne. Składano sobie życzenia, dzielono się opłatkiem.
23 grudnia 2013r. – 1 stycznia 2014r. – przerwa świąteczna.
6 stycznia 2014 r. – uroczystość Objawienia Pańskiego - zwana świętem Trzech
Króli
20 - 31 stycznia 2014 r. – ferie zimowe, międzysemestralne
w
roku
szkolnym
2013/2014
11 lutego 2014 r. – Walentynki 
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W tym roku 1 grudnia, rozpoczęliśmy święty czas Adwentu, a zarazem Nowy Rok
Kościelny i liturgiczny. Nazwa Adwent wywodzi się z łacińskiego słowa adventus, co
znaczy: przyjście, przybycie, pojawienie się.
Adwentem określano także uroczysty przyjazd
króla, lub jakiegoś ważnego urzędnika państwowego do konkretnego miejsca, aby zwizytować
powierzonych mu ludzi.
Adwent symbolizuje epokę w dziejach
ludzkości, kiedy oczekiwano na obiecanego Mesjasza Zbawiciela. Czas adwentu cechuje pobożne
i radosne oczekiwanie na pojawienie się Zbawiciela - Emmanuela, czyli Boga z nami.
Dla chrześcijan adwent jest synonimem podwójnego pojawienia się Jezusa Chrystusa.
Najpierw przyszedł On w ludzkim ciele jako poczęty z Ducha Św. i narodzony z Maryi Panny Syn Boży.
Tegoroczne przesłanie adwentowe w Polsce zainspirował ojciec święty Franciszka
i nosi tytuł:
„uBoga droga”.
Polski Kościół przybliża nam w tym
roku świętych, którzy swoje życie
poświęcili bardzo biednym ludziom,
pomagając im w tym doczesnym
życiu, a tym samym gromadząc sobie skarby w niebie: „Tyle masz, ile
dasz!”
Adwent jest także symbolem oczekiwania ludzkości na powtórne przyjście
Chrystusa w dniu Sądu Ostatecznego - zwanym Paruzją. Dzień ten będzie objawieniem Jego chwały, będzie dniem sprawiedliwego sądu nad światem. Dzień ten bę4

dzie także wielką klęską i kompromitacją Jego nieprzyjaciół, oraz wrogich Jezusowi i
człowiekowi ideologii. Zwyciężą ci, którzy Mu zaufali i byli Mu posłuszni.
Chrystus przychodzi do nas nieustannie i bardzo delikatnie, aby nie przerazić nas
swoją boskością i nie naruszyć naszej wolności. On jest Alfą i Omegą, początkiem i
końcem wszystkich i wszystkiego.
On jest w centrum. On jest celem.
On jest Panem czasu i historii. Do
Niego należy wszelka inicjatywa.
Około drugiej połowy 4 wieku
początek adwentu łączył się z początkiem obchodzenia przez chrześcijan świąt Bożego Nar. Papież
Grzegorz Wielki (5/6 wiek) ujednolicił liturgię adwentu. Od tego czasu
adwent trwa 4 tygodnie i staje się szczególnym czasem oczekiwania na święta Bożego
Narodzenia.
Adwent dzieli się na dwa okresy: 1/. od początku adwentu - do 16.XII.; 2/. od 17.XII. do 24.XII. - czas bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Pierwsza niedziela adwentu jest zarazem pierwszym dniem nowego roku kościelnego. Pierwsze trzy niedziele Adwentu podkreślają oczekiwanie na przyjście
Chrystusa na końcu czasów. Trzecia niedziela zwana z łacińskiego Gaudete (radujcie się) wyróżnia się tym, że podczas liturgii używa się szat koloru różowego, który
w odróżnieniu od barwy fioletowej jest nasycony światłem, przypominającym nam, że
czas Bożego Narodzenia jest już blisko.
Czwarty tydzień Adwentu, jest pełen napięcia i radości w oczekiwaniu na liturgiczny obchód Narodzenia Mesjasza. Jest bezpośrednim przygotowaniem do świąt
Bożego Narodzenia i wspomnieniem pierwszego przyjścia Syna Bożego.
W polskiej religijności i tradycji, adwent jest szczególne pięknym okresem
liturgicznym, bogatym w adwentową symbolikę. Liturgia adwentowa ma nastrój
pokuty, intensywnej modlitwy i tęsknoty za Zbawicielem.
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Adwentowa liturgia słowa charakteryzuje się dramatycznym nawoływaniem proroków do nawrócenia i podkreśla zbliżający się kres czasów oraz rychłe nadejście królestwa Bożego. W czytaniach mszalnych wyczuwa się napięcie eschatologiczne. Teksty liturgiczne nacechowane są radością wynikającą z zapowiedzi przyjścia Zbawiciela.
Kościół przypomina nam w
Adwencie o nadziei, jaka wiąże się z
powtórnym przyjściem Pana Jezusa
w Dniu Sądu Ostatecznego, jako Sędziego. W każdej Mszy św. przez
cały rok padają słowa: …abyśmy
zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela - Jezusa Chrystusa.
Charakterystycznym zwyczajem adwentowym, szczególnie w Polsce, są Roraty (nazwa pochodzi od pieśni adwentowej Rorate coeli - Niebiosa, spuście rosę- Iz 43,8).
Pierwsze wzmianki o celebracji rorat pochodzą z 13 wieku. W 14 wieku roraty znane
są już w całej Polsce.
Roraty - to Msze św. ku czci Najśw. Maryi Panny, na pamiątkę przyjęcia przez
Maryję - Bożej propozycji od Archanioła Gabriela, który zwiastował Maryi, iż
ma zostać Matką Syna Bożego.
Msza roratnia sprawowana jest zazwyczaj o poranku
(u nas w Medyni Głogowskiej – wieczorem), a mrok świątyni rozprasza światło zapalonych świec ołtarzowych, roratki i lampionów. Dopiero podczas hymnu Chwała na wysokości Bogu włącza się wszystkie światła w świątyni.
Odprawianiu rorat towarzyszy wyjątkowa atmosfera. Tworzy ją nastrój zamyślenia i niecodzienny sposób sprawowania liturgii Mszy św., skupiony na osobie Maryi, która
prowadzi wiernych na spotkanie ze swoim Synem. Razem
z Maryją oczekujemy na wybawienie, jakie przyniesie światu Narodzenie Zbawiciela.
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W czasie Mszy św. roratniej obok ołtarza pali się świeca - zwana roratką. Symbolizuje ona Niepokalaną Maryję, Jutrzenkę i duszę adwentu. Roratka przyozdobiona jest
białą lub niebieską wstążką i zielonym mirtem lub wiankiem z bukszpanu.
Przyozdobiona roratka symbolizuje Maryję jako Jutrzenkę zwiastującą, wschodzące
słońce- Jezusa Chrystusa - Światłość Świata, który niesie ludzkim sercom pokój,
nadzieję i ukojenie.
Po pierwszej wojnie światowej pojawił się zwyczaj umieszczania w kościołach wieńca
adwentowego wykonanego z gałązek świerkowych z 4 świecami. Krąg wieńca
adwentowego jest symbolem wspólnoty, oczekującej w nadziei i radości na przyjście
Pana. Wyraża też prawdę, że wszyscy jesteśmy równi, że panują pośród nas braterskie
relacje. Z wieńca adwentowego promieniuje na innych: prawość myśli, słów i czynów.
Również 4 świece na wieńcu adwentowym mają określone znaczenie:
1 świeca zapalana w 1 Niedzielę Adwentu, symbolizuje przebaczenie przez Boga
grzechu nieposłuszeństwa Ewie i Adamowi.
2 świeca zapalana w 2 Niedzielę Adwentu, symbolizuje wiarę patriarchów narodu
wybranego w obietnicę daru Ziemi Obiecanej.
3 świeca zapalana w 3 Niedzielę Adwentu, symbolizuje
radość króla Dawida świętującego przymierze z Bogiem
4 świeca zapalana w 4 Niedzielę Adwentu symbolizuje
nauczanie proroków, którzy
zapowiadają przyjście Mesjasza i Jego Królestwa pokoju.
W świętym czasie adwentu, uczyńmy choćby kilka kroków do Chrystusa. Przysłowie hinduskie mówi:
Gdy człowiek zrobi jeden krok do Boga, wtedy Bóg czyni 10 kroków do człowieka.
Gdy Pan Bóg zobaczy naszą dobrą wolę, wtedy przejmuje inicjatywę i resztę dopełnia swoją łaską i błogosławieństwem.
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Z zeszytów uczniowskich
Ludzie pierwotni gdy chcieli rozpalić ogień musieli pocierać
krzemieniem o krzemień a pod spód podkładali stare gazety.
Matejko namalował "Bitwę pod Grunwaldem" chociaż ani razu jej nie widział w telewizji.
Wieś była samowystarczalna: kobiety dostarczały mleka, mięsa i
skór.
Radio jest cudownym wynalazkiem, który mogą słuchać ślepi i
oglądać głusi.
Boryna śpiewał w chórze, ale tylko partie solowe.
W komedii bohaterowie dążą do celu powodując śmierć, często
zakończoną szczęśliwie.
Alkoholików dzielimy na pijących i niepijących.
Błony komórkowe spełniają bardzo ważną funkcję w życiu
komórki: wiedzą kogo wpuścić, a kogo wypuścić, czyli funkcje celnika.
U Żeromskiego ludzie dzielili zapałkę na czworo i też im się
zapalała.
Zostawiam to na los pastwy...
Po zebraniu makulatury, sprzedaliśmy ją razem z panią.
Złom jest najlepszym bogactwem Polski.
Lipiec i sierpień mają po 31 dni i jest to wywalczone dawno
przez uczniów i nauczycieli.
Konopnicka żyła od urodzenia aż po śmierć.
Antek ciężko pracował rękami, a Boryna językiem.
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Wulgaryzmy to rzecz zła, bądźmy kulturalni; ty i ja.
Przypominamy o naszej akcji „zwalczania” złych nawyków językowych, które
objawiają się słyszanymi tu i ówdzie
wulgaryzmami.
Promujemy stosowanie na co dzień poprawnej polszczyzny, pięknego języka
polskiego, którego bogactwem zachwyca rodzima literatura.
Umiejmy się wsłuchiwać w to co inni
mówią, bez obmawiania nadawcy,
ośmieszania go, komentowania.
Promujemy od teraz kulturę języka,
mowy, zachowania…
Wulgaryzmy to rzecz zła nie używajmy
ich; ty i ja!

I Ty możesz zostać cool. turalnym Człowiekiem 
Człowiek kulturalny to taki który szanuje każdego człowieka bez względu na
jego pochodzenie, kolor skóry, wiek ,pleć czy
ilość posiadanych pieniędzy. Człowiek kulturalny pomaga tym, którzy tego potrzebują, nie
używa wulgarnych słów, przestrzega przepisów, rzetelnie wykonuje swoje obowiązki w
domu, w pracy ,w szkole czy nawet jako obywatel swojego kraju. Jest osobą towarzyską,
czyta książki, chodzi do teatru, Człowiek kulturalny to ten, kto
jest wrażliwy na piękno otaczającego świata , potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji , z każdym potrafi rozmawiać i umie dostosować język do odbiorcy , często
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człowiek kulturalny to człowiek
wykształcony lecz nie jest to regułą. Zdarza się, że człowiek
bardzo wykształcony jest wulgarny, agresywny, nieopanowany… Ludzie kulturalni zawsze
umieją się ubrać stosownie do
sytuacji i miejsca, wypowiadać
bez wulgaryzmów i rzeczowo,
wiedzą co wypada, a czego nie
można powiedzieć w jakiejś sytuacji.
Kultura osobista to nasz "wewnętrzny głos", który mówi nam jak zachować się w danej sytuacji. To także
nasz wygląd i dbanie o zdrowie swoje i innych. Nie zapominajmy o starym przysłowiu:
"Jakim Cię widzą, takim Cię piszą".
Forma naszego zachowania i wypowiedzi świadczy o naszym wykształceniu.
Chociaż nie zawsze dobre wykształcenie czyni nas zarówno lepszą jak i bardziej
kulturalną osobą.
Odpowiednie kulturalne zachowanie oznacza, że coś sobą reprezentujemy. Jesteśmy szanowani przez innych i łatwiej nam przychodzi wiele rzeczy. Myślę sobie,
że nawet i my sami dla siebie stajemy się lepsi, lepiej jest nam ze sobą oraz mamy do siebie więcej szacunku.
Człowiek kulturalny ma w sobie mnóstwo cech, o których warto mówić, powtarzać i których warto uczyć. Jest otwarty na świat, nie zamyka się w swoich subiektywnych poglądach, interesuje go otoczenie, w którym żyje. Interpretuje historię i jej wpływ na teraźniejszość i przyszłość.
Ludzie kulturalni pragną się ciągle rozwijać, potrafią wykazać się znajomością
zasad savoir-vivre, posługują się bogatym słownictwem, oczywiście wykluczając wulgaryzmy. Kiedy zwraca komuś uwagę, robi to w sposób bardzo dyskretny.
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Przypominamy o rozpoczętej nowej akcji STOP WULGARYZMOM, a
w ramach tej akcji zachęcamy całe klasy wraz z wychowawcami do tworzenia wokół swoich klas STREFY WOLNEJ OD WULGARYZMÓW – np.
umieszczenie naklejki z takim napisem na klasach!!
CZEKAMY TEŻ i zachęcamy do gromadzenie wyrazów / wyrażeń,
które w zdenerwowaniu pomogą nam odreagować stres. Niech to będzie np.:
„motylka nóżka”, „o żesz Ty, orzeszku”, „krucze pióro”… Gromadzimy Wasze propozycje! 
Ponadto zachęcamy do natychmiastowego reagowania na
wszelkie objawy przemocy słownej, na wulgaryzmy, które są często „przerywnikami”,
złymi nawykami podczas „rozmów”.
Jak zwykle czekamy na propozycje,
które prosimy zgłaszać
do opiekuna gazetki, pani Zdzisławy Liebchen.
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przypominamy również na ko-

W tym numerze
niec, że….

Tym bardziej, że zbliżają się Walentynki, więc spróbujmy żyć radośniej, dostrzegając siebie nawzajem, potrzeby innych, ich problemy… To nie tylko
anonimowa kartka raz do roku z sercem, ale serce „na dłoni” przez cały
rok!!!
Dzielmy się swoim życiem z innymi, tak jak
to robili święci i błogosławieni, wymieniani
podczas tegorocznego
adwentu.
Mimo nędzy ludzkiej,
byli bardzo bogaci duchowo, a radość tryskała z ich wnętrza.
Oni nie byli smutni, ale radośni, szczęśliwi, żyli dla innych i to dodawało im
sił, pogody ducha. TYLE MASZ, ILE DASZ! ŻYCZYMY ODPOCZYNKU
I DUŻO RADOŚCI PODCZAS FERII 
Redakcja: oraz opiekun i realizator strony graficznej
Zdzisława Liebchen
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