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grudzień-styczeń 2016r.

GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ
W MEDYNI GŁOGOWSKIEJ

Grudniowo- styczniowy okres 2015 / 2016 roku to nie tylko przełom kalendarzowego roku i sylwestrowe szaleństwo, ale przede wszystkim okres świąt Bożego Narodzenia, które poprzedzi Adwent.
Ten szczególny czas, często jest określany jako
„MAGICZNY”, gdyż jest okresem wzmacniania
więzi rodzinnych, wspólnych przygotowań do wigilii, czas sporządzania wielu tradycyjnych potraw, strojenia choinki, która najwięcej radości
sprawia najmłodszym dzieciom.
Dlatego w tym numerze Szkolnego Bzika pragnę
złożyć Wszystkim najlepsze i najserdeczniejsze
życzenia:
By ten czas otworzył nas na drugiego człowieka, by ubóstwo
betlejemskiej
szopki skłaniało
nas do pokory i
empatii do tych
osób, które w tym okresie będą głodne, będą uciekać
przed spadającymi odłamkami rażących bomb.
By był to czas poszukiwania prawdy i prostoty bez
„politycznej” poprawności czy obłudy.
Cieszmy się sobą, swoimi rodzinami, bliskimi sercu przyjaciółmi! Umiejmy z wdzięcznością cieszyć się
każdą daną nam chwilą: nawet niepowodzeniami,
które zawsze czegoś mogą nas nauczyć.
Życzę przede wszystkim pogody ducha, radości i pokoju serca i oczywiście zdrowia!
 Niech Nowy Rok 2016 będzie dobrym czasem - pod każdym względem!
Do Siego Roku!
Zdzisława Liebchen - opiekun Zespołu Redakcyjnego
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28 listopada 2015 roku – andrzejki
szkolne: klasy od 0 do 3 szkoły podstawowej bawiły się przy muzyce i
wróżyły sobie, dzięki pomocy
uczniów gimnazjum z Samorządu
Uczniowskiego. Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum świetnie bawili się wieczorem
na dyskotece szkolnej.
listopad 2015 r. – szkolny etap plastycznego konkursu przeciwpożar niczego
5 grudnia 2015 r. – mikołajki szkolne
grudzień 2015 rok – wszystkie dzieci
młodszych klas i niektórzy gimnazjaliści
skorzystali z warsztatów w Muzeum
Zamku w Łańcucie pt; „Świat Toruńskiego Piernika” oraz zobaczyły jak
pracuje Miejska Biblioteka Publiczna w
Łańcucie.
22 grudnia 2015 roku – jasełka szkolne
oraz wigilie klasowe połączone z życzeniami, dzieleniem się opłatkiem. 

Przygotowała: Julia Lepianka –
kl. I gimnazjum
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Pisząc o różnych sprawach i miejscach chcielibyśmy w tym numerze parę słów poświęcić Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łańcucie, która ogromną paletą wielorakich zajęć dla dzieci, wystaw, warsztatów i spotkań z niezwykłymi osobowościami naszej ziemi
łańcuckiej zachęca do częstego odwiedzania jej. Nasi najmłodsi czytelnicy Szkoły Podstawowej w Medyni Głogowskiej z klas
I – III też już tam byli na zajęciach w
pracowni Orange oraz na „spotkaniu
z literaturą dziecięcą”, co ich bardzo
zainspirowało nie tylko do wypożyczania książek, ale też do kupowania
ich i gromadzenia własnej biblioteki
domowej, co jest ogromnie wartościowe. Widzieli też piwnice biblioteki, pełne archiwalnych zbiorów,
poukładanych w przesuwanych regałach – które były chyba największą
atrakcją podczas wycieczki do biblioteki. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie działa od stycznia 1946 roku. Biblioteka
jest dogodnie położona dla mieszkańców miasta Łańcuta oraz dla przyjeżdżających tu coraz
liczniej grup wycieczkowiczów z okolicy – jak chociażby uczniowie szkoły Podstawowej w
Medyni Głogowskiej, z klas I – III.
Zbiory biblioteki systematycznie są
uzupełniane (książki, zbiory specjalne, czasopisma), a godziny
otwarcia dostosowane do potrzeb
czytelników.
Ciekawa i zróżnicowana oferta imprez kulturalnych oraz wprowadzenie i korzystanie z nowych
technologii informacyjnych umożliwiają realizowanie usług bibliotecznych odpowiadających standardom współczesnego bibliotekarstwa. Najważniejsze zadania biblioteki, to promocja i upowszechnianie czytelnictwa, popularyzacja literatury, udzielanie informacji, profesjonalna pomoc użytkownikom
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w poszukiwaniu wiadomości. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 131 tys. woluminów i jest
stale uzupełniany. Oprócz książek w formie tradycyjnej gromadzone są zbiory specjalne
w tym: rękopisy, maszynopisy, archiwalia i audiobooki oraz dokumenty życia społecznego.
Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana.
Od 2006 r. na mocy Porozumienia Burmistrza Miasta
Łańcuta i Starosty Powiatu
Łańcuckiego realizuje zadania
biblioteki powiatowej. Sprawuje merytoryczny nadzór nad
bibliotekami w powiecie łańcuckim prowadzi działalność
bibliograficzno - informacyjną,
organizuje i szkolenia dla bibliotekarzy.
Użytkownicy biblioteki
mogą skorzystać z różnorodnych form działania: organizowane są spotkania autorskie, promocje książek, wieczory poetyckie, wernisaże, wystawy. Od początku istnienia naszej Biblioteki ważnym aspektem jej
działalności jest gromadzenie,
opracowanie i upowszechnianie
i promowanie kultury regionalnej.
Od 2012 roku w MBP działa powstała w ramach projektu
Fundacji Orange jedna z 50 Pracowni Orange. Jest to nowoczesne miejsce wielu działań edukacyjnych
i kulturalnych. Nasi
najmłodsi uczniowie byli – i na
pewno jeszcze będą – zadowoleni z warsztatów, z których skorzystali podczas grudniowych wyjazdów do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łańcucie.
Warto nie tylko zwiedzać biblioteki, ale żyć jej bogactwem, bo każda nowa książka
odkrywa przed czytelnikiem nieznany mu i ciekawy świat, jest kopalnią wiedzy oraz językowego bogactwa.
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W grudniu 2015 roku uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej z naszej szkoły
podstawowej oraz chętni uczniowie klas gimnazjalnych skorzystali z zaproszenia
na wystawę „Świat toruńskiego

piernika”

i

związane z nią warsztaty, podczas których mogli samodzielnie przygotować swoje pierniki. Z
takiej okazji skorzystaliśmy dzięki zaproszeniu
muzeum w
które

w

Łańcucie,
pomieszcze-

niach Kasyna udostępniło sale na tę wystawę i
niecodzienne warsztaty. Uczniowie najpierw wyrabiali ciasto, a następnie korzystając z gotowych form,
nadawali kształt swojemu
piernikowi. Gdy ciasto wędrowało do pieca, w tym
czasie uczniowie szli do sąsiedniej sali, gdzie mieli
okazję poznać zapachy oraz
wygląd

wielu

przypraw

używanych

do

pierników!

Poznali

wypieku
też

dawne sposoby pakowania i dystrybucji tych niezwykłych ciastek.
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Podczas takich niezwykłych zajęć, uczniowie poznali tradycje toruńskiego piernikarstwa, dawne rzemiosło, a także świat XIX-wiecznego przemysłu i handlu. W jej ramach
zobaczyli aranżację średniowiecznego kramu, sklepu z przełomu XIX i XX wieku oraz
XVI-wiecznej piekarni. Podziwiali kunsztownie rzeźbione formy ze słynnej toruńskiej
kolekcji, nowożytne naczynia cynowe, formy do cukierków czy piernikowe opakowania. Wystawa cieszyła pięknymi dekoracjami wzrok oraz zmysł powonienia niesamowitymi aromatami egzotycznych przypraw. Niezapomnianym przeżyciem zapewne dla
wszystkich biorących udział w warsztatach są własnoręcznie formowane pierniki, które
w przeddzień świąt Bożego Narodzenia miały szczególną wymowę i były przedsmakiem
wieczoru wigilijnego i jego atmosfery!
Jeszcze parę słów historii tej wielowiekowej tradycji: nazwa piernik wiąże się ze
słowem „pierny”, czyli pieprzny. W skład ciasta piernikowego wchodzi mąka, miód
oraz właśnie przyprawy korzenne (m. in. pieprz, cynamon, gałka muszkatołowa, imbir,
goździki, anyż). Piernik toruński słynął z wybornego smaku oraz kunsztownego wykonania. Był nie tylko przysmakiem, ale również ozdobą, podarunkiem czy nawet lekarstwem.
Wystawa „Świat toruńskiego piernika”, powstała w 2008 roku, stanowi
„wędrujący”

wariant

ekspozycji o tym samym
tytule, mieszczącej się
obecnie w Muzeum Toruńskiego Piernika, nowym oddziale Muzeum
Okręgowego w Toruniu.
Bardzo cieszymy się z
tego, że ten odległy ze względu na dzielące nas kilometry, świat tradycji toruńskiego
piernika stał nam tak bliski. Dziękujemy też Muzeum Łańcuckiemu, dzięki któremu
mogliśmy poznać tajniki kulinarne pieczenia pierników, tuz przed świętami.
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Mama mówi do syna:
- Jasiu! Sąsiadka mi mówiła, że wczoraj byłeś nad rzeką i jeździłeś na
łyżwach po cienkim lodzie. Lód pękł i wpadłeś do wody w nowych
spodniach. Czy to prawda?
- Mamo, przepraszam! To się stało tak szybko, że nawet nie
zdążyłem się rozebrać!
W liście z kolonii Jasiu pisze do rodziców:
- Tutaj jest pięknie, jestem bardzo zadowolony, dużo leżę i odpoczywam. Bądźcie spokojni i nie martwcie się o mnie.
PS. Co to jest epidemia?
Spotkało się dwóch panów, jeden żali się drugiemu:
- Wiesz Zenek, żona zrobiła się bardzo marudna i od pól roku mnie
zanudza. Cały czas przychodzi z tym samym.
- Z czym?
- Chce, żebym wyniósł choinkę na śmietnik.
- Kelner, co macie do jedzenia?
- Polecam pieczeń huzarską!
- Nie jestem żaden huzar, żebym jadł pieczeń huzarską! Co jest
jeszcze?
- Pieczeń baranią!
- Świetnie, poproszę!
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22 stycznia 2016 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły miała miejsce
wzruszająca uroczystość. Było to święto Babć i Dziadków, na które swoje
występy przygotowali milusińscy z przedszkola oraz uczniowie klas edukacji
wczesnoszkolnej. Nie zabrakło wielu emocji, ale najbardziej wzruszeni byli
świętujący ten dzień. Swoją obecnością zaszczycił nas tego dnia również wójt
Gminy Czarna, Pan Edward Dobrzański.
Życzymy wszystkim naszym Babciom oraz Dziadziom dużo, dużo
zdrowia oraz radości z wnucząt! 
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Z okazji Dnia
Babci i Dziadka
życzymy Wam
jeszcze spełnienia
wszystkiego o
czym marzycie
i pragniemy Wam
podziękować
za Wasz trud i
ciężką pracę każdego dnia!

Życzymy też
dużo czasu
wolnego, samych przyjemności
jak najmniej
kłopotów i
wiele radości!
Nic do naprawiania,
dźwigania,
trzepania,
Tylko miękki fotel i coś do chrupania. Dziękujemy za to, że: JESTEŚCIE,
ŻE MACIE DLA NAS CZAS, ŻE NAS BARDZO KOCHACIE!!!
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Tym numerem
zamykamy rok
KALENDARZOWY 2015, ale też z ogromną nadzieją wchodzimy w Nowy
2016 Rok.
Jaki będzie? – zależy
w dużym stopniu od
nas samych! .
Styczeń jest co roku czasem karnawałowych zabaw, dlatego życzymy by
oprócz szkolnej zabawy –
tradycyjnego balu przebierańców – znalazły się
w wolnym czasie chwile na spotkania i rozmowy z przyjaciółmi
– i nie przez Facebooka – ale twarzą w twarz!
Przed nami okres oczekiwanego odpoczynku, czas ferii zimowych, więc życzymy by były bezpieczne, radosne i by były okazją prawdziwego odpoczynku, regeneracji sił do pracy na nadchodzące drugie półrocze roku szkolnego
2015/2016.
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