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W numerze między innymi:
Wyjazd na film Bitwa pod Wiedniem
Akcja Sprzątanie Świata
Akademia z okazji Dnia Nauczyciela
Pasowanie na ucznia
Święto Patrona Szkoły
Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego
Zawody sportowe
Program stypendialny
Wywiad z Alicją Cap
Rajd na Kopystańkę
Dzień Papieski
Nasi uczniowie na meczach Kolpingu Jarosław
Najpopularniejsze imiona w naszej szkole
Twórczość naszych uczniów
Nauczyciel pod lupą
Dożynki gminne
Wyjazd na mecz siatkówki
Humor
Kącik smakoszy
Prezentacja klasy 3a
i wiele innych ciekawych tematów

Kalendarium
GRUDZIEŃ
4 grudnia - Dzień Górnika i Naftowca – Barbórka
6 grudnia - Mikołajki
13 grudnia - Rocznica wprowadzenia stanu
wojennego
24 grudnia - Wigilia świąt Bożego Narodzenia
25 grudnia - Boże Narodzenie
26 grudnia - Św. Szczepana
31 grudnia - Sylwester
STYCZEŃ
1 stycznia - Nowy Rok
6 stycznia - Trzech Króli
15 stycznia - Dzień Wikipedii
21 stycznia - Dzień Babci
22 stycznia - Dzień Dziadka
28 stycznia - Międzynarodowy Dzień Mobilizacji
przeciwko Wojnie Nuklearnej
Opracowała: Ewelina Stach

Wspólnie przeżywamy emocje
sportowe
Więcej wewnątrz numeru.

Wycieczka do Warszawy
Szczegóły wewnątrz numeru.

Sukcesy naszych uczniów
Więcej wewnątrz numeru.

Akcja Sprzątanie Świata
13 września uczniowie Gimnazjum uczestniczyli po raz kolejny
w pożytecznej akcji: „Sprzątanie Świata”. Z naszej szkoły w akcji tej brały
udział klasy II 'b" i III "b" wraz z Paniami Barbarą Kropieniewicz, Ewą
Bartoszewicz oraz Panem Maciejem Dudą. W wyprawie towarzyszył nam
również leśniczy z Birczy Pan Paweł Dec, który przygotował dla nas
rękawice oraz worki na śmieci. Dla nas „sprzątanie świata” zaczęło się od
Rezerwatu Przyrody Reberce, a skończyło na Łomnej, gdzie mieliśmy ognisko.
Nasza szkoła chyba dobrze wywiązała się z powierzonego nam
zadania. Dowodem na to była bowiem duża liczba worków zapełnionych
śmieciami.
Akcja „Sprzątanie
Świata” przypomina nam,
że należy zawsze dbać
o czystość środowiska,
w którym mieszkamy.
Opracowała: Marcelina
Lechowicz
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Szkolna akademia z okazji Święta Niepodległości "TA CO NIE ZGINĘŁA"
Dnia 12 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury
w Birczy, odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta
Niepodległości. Jej reżyserami byli Pani Bożena
Mielnikiewicz i Pan Lucjan Mielnikiewicz, a wykonawcami
utworów uczniowie klasy 3d, 2d, 2c, i 1c.
Na początku akademii został uroczyście odśpiewany
hymn Polski. Później wzruszaliśmy się słuchając różnych
tekstów patriotycznych i utworów wokalnych. Na
zakończenie wybrzmiał piękny utwór pt. "Żeby Polska".
Po zakończonej akademii głos zabrała Pani Monika
Bodnar, Dyrektor naszego Gimnazjum, która podziękowała
organizatorom akademii oraz uczniom za włożony trud w jej
przygotowanie. Następnie, korzystając z okazji rozdała
dyplomy za udział w konkursach oraz w zawodach
sportowych.
Opracowała: Aneta Leszczawska

Święto Patrona Szkoły
25 października odbyło się Święto Patrona naszej
szkoły, a jest nim ksiądz prałat płk Tadeusz Dłubacz.
Tradycyjnie już Eucharystia została odprawiona w kaplicy
polowej w Łomnej. Kolejnym punktem programu była część
artystyczna poświęcona naszemu Patronowi oraz złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy pod obeliskiem upamiętniającym
ks. Tadeusza. Po Mszy św. odbyło się spotkanie przy ognisku.
Jako uczniowie
gimnazjum
mającego tak
wspaniałego Patrona, jakim jest ks. Dłubacz powinniśmy
wiedzieć, że z wielkim zapałem niósł on pomoc
potrzebującym. Osobiście organizował, a potem konwojował

transporty z pomocą humanitarną dla ludności w rejony walk na
Bałkanach, powodzianom w Południowej Polsce w 1997 roku
i na Zakarpaciu na Ukrainie. Dostarczał dary najbardziej
potrzebującym na Litwie i Białorusi. Trudno o lepszy wzór do
naśladowania. Myślą przewodnią naszego Patrona była służba
Bogu, Ojczyźnie, a szczególnie młodemu człowiekowi, który
potrzebuje pomocy duchownej.
Bardzo dobrze znał potrzeby dzieci i młodzieży
z rodzin najuboższych."Budował miłość w sercach ludzkich,
a czego się dotknął wyrastało dzieło"- tak powiedział Biskup
Polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź o Księdzu
Prałacie Pułkowniku Tadeuszu Dłubaczu.
Opracowała: Aleksandra Okołowicz

Pasowanie na ucznia
Dnia 15 października w GOK’u odbyło się pasowanie
pierwszoklasistów na uczniów naszego gimnazjum. Przed
akademią przewodniczący klas pierwszych złożyli uroczyste
ślubowanie na sztandar. Akademia zawierała dużo scenek
humorystycznych. Przedstawienie przygotowały: Panie Joanna
Kurasz i Tamara Ryzner z uczniami klas 1a i 1b. Atmosfera tego
dnia była podniosła, ale też i radosna. Uczniowie gimnazjum
ciepło przyjęli do swych szeregów młodszych kolegów
i koleżanki.
Opracowała: Ewelina Stach
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Wywiad z Alicją Cap – uczennica klasy III B
Jak wiemy w XI Ogólnopolskim Konkursie im.
Agnieszki Bartol „Ja i mój świat” zdobyłaś III miejsce.
Czego dotyczył ten konkurs i jakie były jego cele?
Uczestnicy mieli przedstawić wizję świata, z własnej,
unikalnej perspektywy. Wielu pisało o rodzinie, szkole,
ogólnie rzecz biorąc o środowisku, z którym bezpośrednio
obcują. Z racji tego, że świat to nie tylko przestrzeń
fizyczna, napisałam o traktowaniu młodzieży, jako
rozmówcy drugiej kategorii. Poruszyłam bardzo banalny
temat i jak się okazało został pozytywnie odebrany przez
jury.
W tym roku czeka Cię egzamin gimnazjalny. Czy masz
jakieś specjalne metody przygotowań do niego?
Próbny egzamin gimnazjalny zbliża się wielkimi krokami,
ale postanowiłam nie przygotowywać się do niego, siedząc
godzinami w książkach. Obsesyjne "wkuwanie" nigdy nie
jest dobrym wyjściem. Chcę sprawdzić swoje możliwości.
Myślę, że w przygotowaniach nie chodzi o SUPER
METODĘ, dzięki której nauczysz się wszystkiego w
miesiąc. To raczej kwestia samodyscypliny i bycia
konsekwentnym.
Wystarczy
dobrze
analizować,
obserwować, skutecznie powtarzać materiał i rozwiązywać
dużo zadań z matematyki.
Które przedmioty najbardziej Cię interesują?
Lubię przedmioty ścisłe, ponieważ są ciekawe i mnie intrygują.
Czy masz jakieś hobby?
Nie lubię ograniczać swoich zainteresowań do jednej
dziedziny, dlatego nie mam jednego sprecyzowanego hobby.
Lubię rzeczy niepowtarzalne i dziwne. Kocham tworzyć.
Szkicuję, maluję i zaczyna brakować mi miejsca na moje

prace. Muzyka wypełnia całe moje życie, lubię śpiewać (co
bywa trudne do zniesienia :p), od niedawna gram na gitarze,
a w planach mam ukulele. Posiadam małą kolekcję
czterolistnych koniczyn i czytam thrillery. Uwielbiam jazdę
na rowerze, fotografię i góry.
Jakie są Twoje plany na przyszłość?
Mam sporo planów na przyszłość. Od zawsze stawiam sobie
ambitne cele i dążę do ich realizacji. Ciężka praca zawsze
owocuje i pozwala poszerzać horyzonty. Jeśli chodzi
o dalszą edukację, muszę przyznać, ze nie dokonałam
jeszcze wyboru szkoły. Mam jedynie swoich faworytów.
Wybieram się na profil medyczny. Z drugiej jednak strony
przyszłość jest niezbadana. Dlatego na pytanie kim
chciałabym być za 10 lat, wolałabym odpowiedzieć, że
dobrym i szczęśliwym człowiekiem. Myślę, że to
najważniejsze.
Coś pozytywnego na koniec.
Jak wiecie, całkiem niedawno rozpoczął się Rok Wiary.
Dlatego chcę wszystkich zmobilizować do refleksji nad
własnym życiem. Pamiętajcie, że warto wierzyć, bo wiara to
życie. Płynie z niej ogromna siła i wsparcie, a jednocześnie
jest wielkim wyzwaniem. To światło, które rozświetla
ciemności. Nasze życie powinno być drogą do zbawienia,
inaczej jest pozbawione sensu. Zdaję sobie sprawę, że wielu
z was śmieszą moje słowa, ale naprawdę nie wiecie ile
tracicie stawiając pooglądanie tandetnego filmu nad chwilę
modlitwy. Wybór należy do Ciebie. Jezus Cię kocha, musisz
tylko zrobić krok w Jego stronę. Walczcie o swoje marzenia!

Dziękuję.
Rozmawiał: Mateusz Kubicki

Gminne Święto Plonów w miejscowości Huta Brzuska
26 sierpnia 2012 r. w miejscowości Huta Brzuska odbyły się dożynki gminne. Uroczystość rozpoczęła się dziękczynną
Mszą Świętą za zebrane plony w kościele pw. Matki Bożej Królowej Świata w Hucie Brzuskiej. Po zakończonej Mszy św.
wszyscy pomaszerowali na plac obok świetlicy wiejskiej. W tym roku starostą dożynek był Pan Zbigniew Rusnak, natomiast
starościną była Pani Danuta Rusnak, którzy tradycyjnie wręczyli gospodarzowi dożynek Józefowi Żydownikowi chleb
upieczony z tegorocznej mąki. Zanim wręczono wieńce wystąpił zespół z Huty Brzuskiej. Po zakończonych ceremoniach
zaprezentowały się różne zespoły muzyczne. Podczas tegorocznych uroczystości rozstrzygnięto konkurs na ,,Najpiękniejszy
wieniec dożynkowy”. Przyznano: I miejsce: Sołectwu Korzeniec, II miejsce: Sołectwu Lipa, III miejsce: Sołectwu Stara
Bircza, Wyróżnienia: Sołectwo Huta Brzuska, Sołectwo Brzeżawa, Sołectwo Leszczawa Dolna.
Opracowała: Karolina Gerula Zdjęcia:www.bircza.pl
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Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego
28 września 2012 r. w naszym gimnazjum odbyły się wybory do Rady
Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie zostało poprzedzone emocjonującą
kampanią wyborczą, która doprowadziła do „zażartej walki” o głosy wyborców.
Nie zabrakło różnych plakatów na szkolnych korytarzach.
W wyborach wystartowało 5 uczniów naszej szkoły, a oto wyniki
głosowania:
Na Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego: Karol Rębisz 116 głosów, Michał Mielnikiewicz - 53 głosy.
Na Zastępcę przewodniczącego: Krystian Rodzeń - 87 głosów, Mateusz Kubicki 65 głosów.
Na sekretarza: Agata Jajko - 133
głosy.
Przewodniczącym Rady
Samorządu
Uczniowskiego
w Publicznym
Gimnazjum
w Birczy w roku 2012/ 2013 został
więc Karol Rębisz, jego zastępcą
Krystian Rodzeń, a funkcję
sekretarza będzie pełnić Agata
Jajko.
Wszystkim kandydatom
dziękujemy za odwagę oraz chęć
działania dla dobra szkoły
i uczniów. Również gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w czekających
ich pracach na rzecz szkoły.
Opracowała: Aneta Leszczawska

„Bitwa pod Wiedniem” – wyjazd do kina
Dnia 25 października 2012 r. grupa uczniów naszego
gimnazjum pod opieką Pań Joanny Stadnik i Elżbiety Pankiewicz
oraz Pana Macieja Dudy miała okazję obejrzeć projekcję filmu
historycznego „Bitwa pod Wiedniem” w Centrum Kulturalnym
w Przemyślu. Przed filmem mieliśmy okazję obejrzeć prezentację
i wysłuchać opowiadania związanego z postacią króla Jana III
Sobieskiego, które przygotował historyk Lucjan Fac.
"Bitwa pod Wiedniem" jest produkcją włosko-polską w reżyserii
Renzo Martinellego, przedstawiającą, a dokładniej - próbującą
przedstawić - obraz starcia wojsk islamskich Kary Mustafy
i Świętego Przymierza wojsk chrześcijańskich pod przywództwem
Jana III Sobieskiego. Film wywołał w nas mieszane uczucia, niestety
więcej negatywnych, nie jest filmem o zwycięstwie Polski, ale
o dwóch postaciach – Marco d’Aviano i Kary Mustafy.
Opracował: Mateusz Kubicki

Dzień Papieski
Jak co roku w naszej szkole jest obchodzony Dzień
Papieski. Akademia była całkowicie poświęcona pamięci Słudze
Bożemu – błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Przedstawienie
było przeplatane wieloma pieśniami, dzięki którym
przypomnieliśmy sobie postać papieża.
Zostały także przywołane słowa Ojca Świętego. Należy
podkreślić, że uroczystość ta była przepięknie przygotowana
przez uczniów naszego Gimnazjum. Za część muzyczną
odpowiedzialny był Chór.
Uczniowie poprzez tę inscenizację wyrazili swoją
wdzięczność papieżowi Janowi Pawłowi II za Jego pontyfikat,
a zwłaszcza za to, że przez całe swoje życie pomagał ubogim
i chorym oraz kochał młodzież.
Opracowała: Ewelina Stach
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Wycieczka do Warszawy
W dniach 19-20 września 2012 roku, grupa uczniów
naszego gimnazjum pod opieką: Pani Dyrektor Moniki
Bodnar, Pani Joanny Stadnik, Pani Ewy Bartoszewicz i Pani
Katarzyny Podgórskiej uczestniczyła w wycieczce do
Warszawy.
Wyruszyliśmy z Birczy o godzinie 3:30. Podróż była
długa i męcząca, ale w autobusie panowała dobra atmosfera
i ciekawe dyskusje sprawiły, że droga minęła nam szybko
i o godzinie 11:00 wjechaliśmy do Warszawy Traktem
Brzeskim. Po chwili naszym oczom ukazał się piękny widok –
Stadion Narodowy. Myślę, że każdemu z nas, szczególnie
fanom futbolu ten obrazek zostanie na długo w pamięci.
Pierwszym obiektem przez nas zwiedzanym było
Muzeum Wojska Polskiego. W muzeum pokazane zostało jak
zmieniały się techniki wojenne i uzbrojenie od czasów
Mieszka I do współczesności. Zwiedzanie wystaw
i eksponatów było taką „podróżą przez wieki”. Po obiedzie, udaliśmy się do Centrum Nauki
Kopernik. Znajdujące się tam obiekty przybliżają zwiedzającym zasady panujące w świecie
nauk przyrodniczych.
Przy Centrum Nauki jest planetarium. Tam oglądaliśmy film w 3D o kosmosie. Film był
połączeniem astronomii z humorem i efektami specjalnymi. Wywarł on na uczniach ogromne
wrażenie. Ostatnim przystankiem była szkoła na Ursynowie, gdzie nocowaliśmy. Następnego
dnia zaraz po śniadaniu pożegnaliśmy Ursynów i udaliśmy się w dalszą podróż po stolicy.
Przejeżdżając przez Łazienkowską widzieliśmy trening Legii Warszawa na jej stadionie –
Pepsi Arenie.
Kolejnym punktem wycieczki była Katedra Ordynariatu Polowego WP. O historii
katedry i jej znaczeniu opowiedział nam ks. mjr Kryspin Rak. Zapaliliśmy znicze pod grobem
bp. Tadeusza Płoskiego, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Szczególne wrażenie wywarła
Kaplica Katyńska, na której ścianach wyryto około 15 tysięcy nazwisk oficerów WP i polskich
policjantów zamordowanych przez NKWD. Naszą wizytę w katedrze można zobaczyć na
YouTube. A oto link: http://www.youtube.com/watch?v=1I0bbRamyI0 ewentualnie:
http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/521_14669.html.
W podziemiach katedry znajduje się
Muzeum Ordynariatu Polowego WP, w którym
znajdują się, m.in. eksponaty rzemiosła artystycznego
pochodzące z połowy XVII stulecia, mundury,
paramenty liturgiczne wykorzystywane przez
duszpasterzy wojskowych, dokumenty i fotografie,
a także pastorał pierwszego ordynariusza polowego,
Stanisława Galla.
Później udaliśmy się na Powązki. Tam
widzieliśmy
groby
polskich
polityków,
olimpijczyków, żołnierzy i harcerzy poległych
w czasach II wojny światowej i Powstania
Warszawskiego
m.in.
Jana
Bytnara,
Alka
Dawidowskiego i Tadeusza Zawadzkiego, bohaterów
„Kamieni na szaniec”.
Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego
i to był zdecydowanie „gwóźdź programu”. Muzeum jest wspaniałym, interaktywnym
miejscem, które przybliża historię. Można ją poczuć, spróbować sobie wyobrazić.
Dodatkowo mieliśmy dobrego przewodnika, który swą wiedzę przekazywał nam z pasją
i zaangażowaniem. Trzeba napisać, że to nie jest zwykłe muzeum. Tam nie ma napisu: „Nie
dotykać eksponatów!!!”. Tam słychać odgłosy walk i huk bomb. Można strzelać ze
STEN’a, przejść przez 27m „kanał”. Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego
wprowadziła w zachwyt wszystkich uczestników wycieczki. Uzupełnieniem był film 3D
„Miasto ruin” pokazujący zniszczenia Warszawy po wojnie.
Kończąc moje sprawozdanie, chciałbym zaznaczyć, że takie wycieczki są
znakomitym uzupełnieniem lekcji i wywierają emocje, których uczniowie nie zapomną na
długo.
Opracował: Mateusz Kubicki
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Program stypendialny w naszej szkole
Nasza szkoła uczestniczy w programie
stypendialnym ,,Solidarni’’. Celem jest zbiórka
pieniędzy na stypendia dla młodych i uzdolnionych
uczniów. Stypendia przyznawane są przez Fundację
Świętego Mikołaja. Stypendia może ufundować każdy,
kto chce pomóc młodym, zdolnym osobom, w trudnej
sytuacji materialnej. Jednak pieniądze można
wpłacać tylko na szkoły, które zgłosiły się do
programu. Każda kolejna szkoła to szansa na wsparcie dzieci. Program skierowany jest do wszystkich rodzajów państwowych
placówek edukacyjnych w Polsce. Udział jest całkowicie bezpłatny . Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminu, przez
komisje stypendialne.
Uczeń szkoły podstawowej (kl. 5-6), gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej musi spełniać określone
wymagania. Kryteria przyznania stypendium to: dochód na osobę w rodzinie, średnia z ocen z roku poprzedzającego przyznanie
stypendium, inne osiągnięcia oraz aktywność społeczno-kulturalna.
Pierwsi uczniowie, którzy otrzymali stypendium w naszej szkole to: Eliza Jakóbiak, Patrycja Sokołowska, Aleksandra
Ożibko oraz Przemysław Bibow.
Opracowała Klaudia Sadzikowska

Zawody sportowe

26 września 2012 r. w Birczy odbyły się gimnazjalne mistrzostwa powiatu w lekkiej atletyce. W powyższych zawodach
brali udział nasi uczniowie. Wielu z nich osiągnęło wspaniałe rezultaty. Warto też dodać, że organizatorem zawodów był pan
Lucjan Mielnikiewicz. Wyniki naszych reprezentantów przedstawiają się następująco:
100m Dziewcząt
I miejsce Katarzyna Mielnikiewicz
II miejsce Dominika Szacka
100m chłopców
I miejsce Przemysław Bibow
II miejsce Bartłomiej Skrętkowski
300m chłopców
II miejsce Rafał Pasławski
III miejsce Mazur Adam
1000m chłopców
I miejsce Michał Mielnikiewicz
III miejsce Ruda Gabriel
I miejsce sztafeta chłopców 4x 100m w składzie:
Bartłomiej Skrętkowski, Bibow Przemysław,
Mazur Adam i Rafał Pasławski
I miejsce sztafeta dziewcząt 4x 100m w składzie
Mielnikiewicz Katarzyna, Karolina Maculak,
Dominika Szacka, Mazur Ewa.

Skok w dal dziewcząt
I miejsce Karolina Maculak
II miejsce Klaudia Wiśniowska
Skok w dal chłopców
I miejsce Damian Ślimak
Rzut oszczepem chłopców
I miejsce Patryk Szal
Rzut Dyskiem Dziewcząt
I miejsce Wioletta Pankiewicz
II miejsce Joanna Przybysz
Pchnięcie kulą dziewcząt
I miejsce Katarzyna Woźniak
II miejsce Magdalena Wysocka
Pchnięcie kulą chłopców
II miejsce Maciej Czerwiwiec
III miejsce Marek Brzeżawski

Ponadto 9 października odbyły się gimnazjalne mistrzostwa powiatu w biegach przełajowych. Nasi reprezentanci
osiągnęli w nich równie dobre rezultaty: I miejsce Natalia Burdziak 1000m dziewcząt, I miejsce Michał Mielnikiewicz 1500m
chłopców, III miejsce Adrian Niebieszczański 1500m chłopców.
Trójka wyżej wymienionych zakwalifikowała się do zawodów wojewódzkich, gdzie również uzyskali zadawalające
wyniki.
Uczeń klasy IID Michał Mielnikiewicz reprezentował naszą szkołę na różnego rodzaju biegach. Najlepsze jego
osiągnięcia to: III miejsce w regionalnym biegu orła oraz VII miejsce w Ogólnopolskim Biegu Niepodległości w Stalowej Woli.
Warto
również
zauważyć,
że
w Stalowej Woli
oprócz Michała
startował
także
nauczyciel
wychowania
fizycznego
naszego
gimnazjum Pan
Lucjan
Mielnikiewicz.
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Najpopularniejsze imiona w naszej szkole
Imię żeńskie

Liczba imion
wszystkich
dziewczyn w szkole.

Pamela, Zuzanna, Weronika,
Urszula,
Barbara,
Eliza,
Monika, Bogusława, Julia,
Daria, Marcelina, Jadwiga,
Iwona,
Sabina,
Wioletta,
Elwira, Bożena, Mariola,
Sylwia.
Oliwia, Małgorzata, Elżbieta,
Ewa, Aneta, Dorota, Wiktoria,
Alicja, Izabela
Angelika, Joanna, Dominika,
Karolina
Agata, Agnieszka, Kinga
Ewelina, Klaudia, Magdalena,
Gabriela
Patrycja, Natalia, Kamila,
Aleksandra,
Katarzyna

1/113

w sobie mnóstwo miłości i chętnie pomaga innym ludziom.
Magda jest kobietą inteligentną, wytrwałą i konsekwentną.
Jest obdarzona doskonałą pamięcią i subtelnym umysłem.
Kobieta o tym imieniu jest bezpośrednia i życzliwa, dla
każdego ma dobre słowo i przyjazny uśmiech, można na niej
zawsze polegać. Gabriela to osoba energiczna i zasadnicza.
Jej entuzjazm jednych napędza do działania, z kolei innych
całkiem od niej odpycha. Z natury szlachetna, uczciwa
i dobra, często uzdolniona artystycznie.
Imię męskie

2/113
3/113
4/113
5/113
6/113
8/113

Pierwsze najpopularniejsze imię w naszej szkole to:
Katarzyna - to kobieta godna szacunku, podziwu i uznania,
jest bowiem osobą szlachetną, prostolinijną, pracowitą
i skrupulatną.
Nie
cierpi
kłamstwa,
krętactwa
i dwulicowości.
Kolejne najpopularniejsze imiona to: Patrycja kobieta hojnie obdarzona przez życie przywilejami. Jest to
typowa matrona polska, kocha swoją rodzinę, dom i dzieci.
Dużo czasu poświęca sprawom społecznym i patriotycznym.
Natalia to kobieta, która wyróżnia się wśród otoczenia
urodą, ale również kulturą, inteligencją i dyplomatycznym
sposobem bycia. Ma raczej subtelny charakter, ale kiedy
trzeba potrafi być stanowcza i pokazać pazury. Kamila jest
kobietą energiczną, żywiołową i zwariowaną. Jest
indywidualistką, ma swój mały własny świat i tylko w nim
czuje się szczęśliwa. Uczuciowa, wrażliwa, niepoprawna
romantyczka. Aleksandra - osoba o tym imieniu jest
prawdomówna i sprawiedliwa. Niestety prawdomówność
często sprawia jej w życiu problemy. Ma charakter
marzycielski, często ma skłonności do przesady.
W trzeciej grupie najpopularniejszych imion są:
Ewelina ma wiele dynamizmu, pewności siebie i bogate
życie wewnętrzne. Bardzo przeżywa to, co wykonuje.
Szybko się obraża, ale i szybko dąży do pojednania. Klaudia
to osoba przyjazna, prawdomówna, o wielkim sercu. Jest
wyrozumiała, bardzo wrażliwa na ludzką krzywdę. Ma

Liczba imion
wszystkich
chłopaków w szkole

Jan, Emil, Mirosław, Cezary,
Radek, Norbert, Jarek, Darek
Jacek, Jakub, Hubert, Konrad,
Daniel, Przemek, Damian,
Gabriel, Kacper, Mariusz,
Arkadiusz,
Krzysztof,
Krystian, Szymon
Rafał, Łukasz, Karol, Tomasz,
Michał, Sebastian, Maciej
Dawid, Paweł, Grzegorz,
Piotr, Adrian, Adam, Marek,
Wojtek, Andrzej
Bartłomiej, Marcin
Patryk
Mateusz
Kamil

1/124

2/124

3/124
4/124
5/124
6/124
7/124
8/124

Pierwsze najpopularniejsze imię męskie w naszej
szkole to: Kamil to zagadkowy człowiek, który intryguje
i interesuje innych. Swoją osobą potrafi zauroczyć
towarzystwo i szybko zdobywa przyjaciół. Chętnie oraz
często spędza czas poza domem, umie odnaleźć się w każdej
sytuacji.
Drugim najpopularniejszym
imieniem
jest:
Mateusz to człowiek odpowiedzialny, prawdomówny,
sprawiedliwy, o dobrym sercu. Zawsze konsekwentnie
realizuje to, co sobie postanowił, nawet jeśli nic na tym nie
zyska. Jest konserwatystą.
Trzecim najpopularniejszym imieniem w naszej
szkole jest: Patryk to mężczyzna uparty, energiczny i nieco
zaborczy. Uwielbia naukę, ciągle chce zdobywać wiedzę
i odkrywać coś nowego, dlatego też ma dużą szansę zostać
naukowcem. Wszystko, co robi stara się robić perfekcyjnie
i z pełnym zaangażowaniem. Nigdy się nie poddaje, walczy
aż do końca, nawet kiedy inni dawno już się poddali.
Opracowała: Aneta Leszczawska

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2012/2013
Klasa I a – mgr Alicja Karbowniczyn.
Klasa I b – mgr Tamara Ryzner.
Klasa I c – mgr Teresa Feduń.
Klasa I d – mgr Joanna Kurasz.
Klasa II a – mgr Dorota Głowacz.
Klasa II b – mgr Barbara Kropieniewicz.
Klasa II c - mgr Edward Kubicki.

Klasa II d – mgr Joanna Stadnik.
Klasa III a – mgr Bożena Czeszyk-Maculak.
Klasa III b – mgr Ewa Bartoszewicz.
Klasa III c – mgr Małgorzata Wandrowska.
Klasa III d – mgr Elżbieta Pankiewicz
Opracowała: Aneta Leszczawska
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Rajd na Kopystańkę

25 października odbył się pieszy rajd na górę Kopystańkę (541 m n.p.m), która
jest najwyższym wzniesieniem Pogórza Przemyskiego. Wzięli w nim udział uczniowie
z klas pierwszych i drugich. Opiekowały się nami Panie Teresa Feduń, Małgorzata Hop
i Ewa Bartoszewicz oraz Pan Maciej Duda.
O
godzinie
8:00
wyjechaliśmy spod naszego
gimnazjum. Dojechaliśmy do
Podsady Rybotyckiej, gdzie Pan
Maciej Duda opowiedział nam
historię
miejscowości
i wspaniałego zabytku, jakim jest
najstarsza w Polsce cerkiew
obronna.
Następnie jadąc
malowniczą drogą wzdłuż Wiaru
dotarliśmy do Rybotycz. Po
zapoznaniu się z historią miejscowości i zrobieniu zapasów słodyczy
w miejscowym sklepie, ruszyliśmy na trasę. Po dwóch godzinach, idąc
lasem i łąkami, doszliśmy na szczyt.
Był to widok zapierający dech w piersiach. Mogliśmy
podziwiać uroki naszej, złotej, polskiej jesieni. W oddali widać było
panoramę Pogórza Przemyskiego, wiatraki w okolicach Przemyśla,
Kalwarię Pacławską oraz ukraińskie wzgórza. Po chwili odpoczynku
przy tak pięknych krajobrazach, ruszyliśmy w drogę powrotną.
Wróciliśmy do Rybotycz, gdzie każdy otrzymał pyszny wafelek. Pełni

pozytywnych wrażeń wsiedliśmy do autokaru
i wróciliśmy do szkoły.
Rajd ten na pewno zapadnie w naszej
pamięci. Choć może zmęczyliśmy się podczas
wędrówki, to satysfakcja była ogromna. Dla tak
pięknego miejsca warto przejść te 12 kilometrów.
Mamy nadzieję, że tego typu wycieczki będą
organizowane częściej.
Opracowała: Aleksandra Rutkowska

Kącik smakoszy
Francuskie crème brûlée z jagodami
Składniki:
śmietana kremówka, żółtko z jajka, cukier biały, cukier brązowy, laska wanilii
Przygotowanie:
1. W rondelku powoli zagotuj śmietankę z białym cukrem i wyłuskanymi ziarenkami z przeciętej wzdłuż laski wanilii. Gdy
zacznie się gotować na brzegach, zdejmij z ognia i lekko studź.
2. Żółtka ubij, ale nie do końca, nie na puszysto. Dolej ciepłą śmietanę z cukrem, po łyżce, za każdym razem mieszając,
jednocześnie starając się nie napowietrzać kremu. Ma on być gładki, sztywny i błyszczący a nie puszysty.
3. Napełnij foremki, wlewając krem przez sitko.
4. Wstaw na 50 minut do piekarnika, nagrzanego do 100 stopni. Ostudzony krem schłódź w lodówce przez minimum 5 godzin
lub najlepiej przez całą noc.
5. Każdy krem posyp 1 łyżką brązowego cukru i karmelizuj, aby cukier się rozpuścił i lekko zarumienił oraz utworzyła się
charakterystyczna skorupka.
Smacznego :)
Opracowała: Karolina Gerula
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English Day
2 listopada o godzinie 9.00 w naszej szkole odbył się
dzień języka angielskiego „English Day”. Mimo soboty
przybyło aż 51 uczniów i absolwentów naszego gimnazjum.
Zgodnie z planem zostaliśmy podzieleni na grupy: „A” i „B”
Grupa pani Katarzyny Podgórskiej - A udała się do sali nr 22
na listeningi, a grupa pani Tamary Ryzner – B do Sali nr 24.
Na listeningach rozwiązywaliśmy i tłumaczyliśmy zadania.
Po 45 minutowych zajęciach odbyła się przerwa na kawę
i herbatę, po czym udaliśmy się do Sali nr 25, aby obejrzeć
film w języku angielskim. Chociaż film trwał 2 godziny to
w świetnym towarzystwie upłynęło to niezwykle szybko.
Następnie udaliśmy się na lunch. Kiedy wszyscy byli
już najedzeni odbyło się to, na co czekaliśmy - budowa
pociągu z kartonów. Jednak jak się później okazało zadanie
nie było takie łatwe, ponieważ musieliśmy zjechać pociągiem
z drugiego piętra na parter i wrócić z powrotem. Walka
o markery, farby itp., którymi można byłoby ozdobić ciuchcie
była zażarta, nie każdy wyszedł z niej cało, potem doszła
walka o kostiumy. Z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki.
Po uśmiechu pani Tamary wszystko było jasne. Zwyciężyła
nasza grupa, grupa A. Wszyscy cieszyli się jak dziecko, które
dostało lizaka. Zabawa była świetna, sprzątanie wręcz
przeciwnie. A co mamy powiedzieć na temat zmywania farby
z twarzy? Nie było to takie łatwe jak nakładanie jej. W końcu
uporaliśmy się z tym wszystkim.
Nadeszła
chwila
relaksu.
Śpiewaliśmy
i tłumaczyliśmy piosenki w języku angielskim. Pani Tamara
opowiedziała nam historię o mężczyźnie, który został
oszukany przez swoją menedżerkę i stracił cały swój majątek.
Wzruszyła nas ta historia. Później była kolejna piosenka.
Usiedliśmy na podłodze. Złapaliśmy się za ręce

wsłuchiwaliśmy się w tekst
wykonywanego
utworu.
Następnie przyszedł czas na
kolejny film „Jak zostać
królem", w którym jąkający się
król Jerzy VI nie mógł
przemawiać do ludu i szukał
pomocy u niekonwencjonalnego specjalisty od dykcji. Trwał
on niecałe 2 godziny. Po czym delektowaliśmy się
wykonanymi przez uczniów sałatkami i chętni obejrzeli
kolejny film.
Na zakończenie czekało nas sprzątanie całego
gimnazjum. Pasowało też coś zrobić z tymi wszystkimi
sałatkami,
owocami
i napojami, które zostały.
Postanowiłyśmy, że każdy coś weźmie. Dzień był wspaniale
zorganizowany. Miłe towarzystwo, świetne zabawy i wiele
emocji. Cieszymy się bardzo, że panie Tamara Ryzner
i Katarzyna Podgórska poświęciły nam czas, bo był to dzień
wolny od zajęć szkolnych, ale wolały przyjechać do szkoły
i spędzić z nami tak wspaniale czas, niż posiedzieć z domu
z rodziną. Doceniamy to bardzo i cieszymy się, że są jeszcze
wokół nas tak cudowni nauczyciele, którzy bez względu na
to, jacy jesteśmy spotykają się z nami, rozmawiają
i pocieszają. Traktujemy ich jak naszych drugich rodziców
i zawsze zostaną w naszych sercach, bez względu no to, jakie
stopnie nam postawili i jak nas ukarali. Oni też są ludźmi
i chcą dla nas dobra.
„Wielu jest nauczycieli, ale tylko nieliczni są
wielkoduszni.”

Grono pedagogiczne naszej szkoły

Muzyka: mgr Grzegorz Kwaśnicki,
Religia: ks. mgr Paweł Drozd, ks. mgr Bartosz Gręda
Plastyka: mgr Alicja Wilczek
Zajęcia techniczne: mgr Grzegorz Kwaśnicki, mgr Alicja
Wilczek
Wiedza o społeczeństwie: mgr Maciej Duda
Wychowanie fizyczne: mgr Lucjan Mielnikiewicz, mgr
Liliana Pacławska, mgr Emilia Pawlus
Biblioteka: mgr Małgorzata Hop
Zajęcia artystyczne: mgr Lilianna Pacławska, mgr Alicja
Wilczek
Wychowanie do życia w rodzinie: Artur Buczek
Zajęcia rewalidacyjne: mgr Bożena Czeszyk - Maculak,
Katarzyna Cyrulik
Świetlica: mgr Lilianna Pacławska, mgr Alicja Wilczek,
mgr Joanna Kurasz, mgr Maciej Duda
Edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Emilia Pawlus

Dyrektor: mgr Monika Bodnar
Wicedyrektor: mgr Wrzesław Bartoszewicz
Pedagog: mgr Małgorzata Hop
Biologia: mgr Barbara Kropieniewicz
Chemia: mgr inż. Edyta Pęckowska
Fizyka: mgr Grzegorz Kwaśnicki
Geografia: mgr Wrzesław Bartoszewicz, mgr Bożena
Mielnikiewicz
Historia: mgr Monika Bodnar, mgr Joanna Stadnik
Informatyka: mgr Dorota Głowacz
Język angielski: Katarzyna Podgórska, mgr Tamara Ryzner,
mgr Joanna Kurasz,
Język niemiecki: mgr Ewa Bartoszewicz, mgr Joanna Kurasz
Język polski: mgr Bożena Czeszyk - Maculak, mgr Teresa
Feduń, mgr Alicja Karbowniczyn
Matematyka: mgr Małgorzata Wandrowska, mgr Edward
Kubicki, mgr Elżbieta Pankiewicz

HUMOR
- Jeszcze raz zapewniam pana panie dzielnicowy, że to nie jest
mój pies.
- Ale za panem idzie.
- Pan również za mną idzie, chociaż do mnie pan nie należy.

Opracowały: Gabriela Wojdylak i Oliwia Freitag

Opracowała: Aneta Leszczawska

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia:
- Co to znowu jedynka z historii?
- Niestety, tato historia lubi się powtarzać.
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Opracowała: Patrycja Pankiewicz

Wyjazd na mecz Superligi Tenisa Stołowego
W dniu 12.11.2012 r. uczniowie naszej szkoły wybrali
się do Jarosławia na mecz tenisa stołowego. Był to mecz
Superligi: Frac Kolping Jarosław – Olimpia-Unia Grudziądz.
Razem z panem Lucjanem Mielnikiewiczem i panią Emilią
Pawlus wyjechaliśmy o godz. 15: 30 i za godzinę byliśmy już na
wielkiej hali sportowej, gdzie dołączył do nas pan Maciej Duda.
Przez cały mecz dzielnie kibicowaliśmy drużynie
i wspieraliśmy sportowców. Po drugim pojedynku każdy
z uczniów szkoły otrzymał pamiątkowego ping ponga
podpisanego przez mistrza Polski popularnego "Wandżiego",
który występuje w Kolpingu i jest indywidualnym mistrzem
Polski w tenisie stołowym. Trzeba dodać, że mecz
transmitowany był na żywo przez TVP Sport, co było dla nas niezwykłym
przeżyciem Przez całe spotkanie prezentowaliśmy swój transparent
"Gimnazjum w Birczy kibicuje Kolpingowi" i zarazem była to świetna
promocja dla naszej szkoły.
Mecz był bardzo zacięty i emocjonujący, co wywołało wielkie
zadowolenie wśród naszych uczniów. Po meczu mieliśmy okazję spotkać
się z zawodnikami Kolpingu. Dostaliśmy także autograf na piłeczce
pingpongowej od Wang Zeng Yi i mogliśmy z nim przez chwilę
porozmawiać. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli zobaczyć
tak emocjonujący mecz. Szkoda tylko że Kolping pomimo ambitnej gry
uległ najlepszej polskiej drużynie 1:3, a jedyny punkt zdobył niezawodny
"Wandżi".
Fot: Dariusz Delmanowicz
27
listopada
uczniowie z naszej szkoły
po raz kolejny udali się do
Jarosławia na mecz tenisa
stołowego
pomiędzy
zespołami PKS Kolping
Frac Jarosław i GKS
Gorzovia Gorzów.
Dzięki naszemu
wielkiemu dopingowi oraz
transparentowi,
który
dumnie prezentowaliśmy
na trybunach, drużynie
jarosławskiej udało się
wygrać!
Jak
zwykle
towarzyszyły nam wielkie
emocje, walka była bardzo zacięta i wyrównana. Po zakończonym meczu mieliśmy możliwość odbycia krótkiej rozmowy
z zawodnikami jarosławskiej drużyny.
Sportowcy obiecali, że przy najbliższej okazji odwiedzą naszą szkołę. Miejmy nadzieję, że słowa dotrzymają
i będziemy mieli okazję dowiedzieć się więcej o tenisie stołowym. Opiekunami wyjazdu byli: Pani Emilia Pawlus, Pan Lucjan
Mielnikiewicz, oraz Pan Maciej Duda.
Opracowała: Klaudia Sadzikowska

Opinie uczniów o meczach tenisa stołowego i siatkówki
Uważam, że tego typu wyjazdy są
równie
potrzebne
jak
wycieczki
edukacyjne. Rozwijają nasze horyzonty,
dzięki nim uczymy się kibicowania oraz
spędzamy razem miło czas. Tego typu
wyjazdy podobają się nie tylko
miłośnikom sportu, ale również osobom,
które interesują się czymś zupełnie innym,.
Mi osobiście przypadły do gustu oba
wyjazdy, ponieważ było to dla mnie coś
nowego.
Aleksandra Rutkowska

W naszej szkole były organizowane
wyjazdy na mecze tenisa stołowego
i siatkówki. Według mnie tego typu wycieczki
są pożyteczne. Uczniowie mogli poczuć się
prawdziwymi kibicami i doznać dużych emocji
sportowych. Uczyli się jak oprawnie
przeżywać zwycięstwo i przegraną. Każdy
uczeń miał szansę zdobyć autografy i zrobić
pamiątkowe zdjęcia z zawodnikami. Zapewne
wszystkim uczestnikom tych wyjazdów
pozostały miłe wspomnienia.
Aleksandra Okołowicz
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27 listopada odbył się
wyjazd do Jarosławia na mecz
tenisa stołowego, przez cały mecz
Kolpingu z Gorzovią, towarzyszyły
nam ogromne emocje. Myślę, że był
to bardzo dobry pomysł i uważam,
że takie wyjazdy powinny być
częściej organizowane. Na pewno
pojechałabym na kolejne widowisko
z udziałem mistrza Polski w tenisie
stołowym Wandżiego.
Aleksandra Ożibko

Wyjazd na mecz siatkówki Resovia Rzeszów- Politechnika Warszawska
W dniu 24.11.2012 r. udaliśmy się do Rzeszowa na mecz piłki
siatkowej. Zanim jednak zawitaliśmy na halę sportową na Podpromiu,
korzystając z okazji, przeszliśmy się nową, okrągłą kładką nad
skrzyżowaniem Piłsudskiego z ulicą Grunwaldzką. Kluczowym
punktem wycieczki był mecz, który rozegrał się pomiędzy klubami:
Asseco Resovia Rzeszów i AZS Politechnika Warszawska. Zwycięzcą
spotkania była drużyna z Rzeszowa, która wykazała się wysokimi
umiejętnościami i pokonała Politechnikę w bardzo krótkim czasie.
Rozgrywka zakończyła się wynikiem 3:0. Gra klubu rzeszowskiego
bardzo nam się podobała, nie mniej jednak spodziewałam się

większych emocji. Po zakończonym
meczu uczniowie zebrali autografy od
swoich faworytów. Warto dodać, że
przez cały mecz prezentowaliśmy nasz
transparent: "Gimnazjum w Birczy
kibicuje Resovii".
Wykorzystując pozostały czas,
odwiedziliśmy również nowo otwartą
Galerię Rzeszów. Wszyscy wróciliśmy
zadowoleni. Naszym nauczycielom:
państwu
Wrzesławowi
i
Ewie
Bartoszewicz, panu Maciejowi Dudzie
oraz pani Emilii Pawlus dziękujemy za
opiekę i zorganizowanie wyjazdu.
Opracowała: Kamila Maculak
Warto
dodać,
że
mecze
siatkówki i tenisa, odbywały się
w terminach wolnych od zajęć i wyjazdy
na nie, nie były klasycznym "urwaniem"
się z lekcji. Jechaliśmy w swoim wolnym
czasie, a dokładnie kosztem niego.
Jednak przeżytych emocji i wrażeń nikt
nam nie zabierze. W trzech wyjazdach,
uczestniczyło 120 uczniów, którzy
zobaczyli sport przed duże "S". Nie było
by tego bez zaangażowania nauczycieli:
Lucjana Mielnikiewicza, Emilii Pawlus,
Wrzesława
Bartoszewicza,
Ewy
Bartoszewicz i Macieja Dudy. Nasz
doping był transmitowany na żywo
w TV, a komentatorzy kilkukrotnie o nas
wspominali. Była to doskonała promocja
sportu i naszej szkoły. Zebraliśmy wiele
pochwał od zawodników Kolpingu,
którzy obiecali również przyjazd do
naszej szkoły.

Uważam, że wyjazd do Rzeszowa, na mecz
siatkówki był bardzo udany. Wszyscy świetnie się
Moja
opinia bawili i wspólnie dopingowaliśmy Resovię. Ta
o wyjeździe do Jarosławia jest wycieczka pozostanie w mojej pamięci na zawsze.
bardzo pozytywna, gdyż była
Oliwia Mliczek
niezapomniana
atmosfera
Moim zdaniem bardzo dobrze, że są tacy
i wspaniale
kibicowaliśmy.
Wyjazd na mecz siatkówki
nauczyciele,
którzy podjęli się organizacji takich
Podobnie było w Rzeszowie na
Resovia
- AZS dostarczył wielu emocji.
wyjazdów, które pozwoliły nam zobaczyć z bliska
meczu Resovii w siatkówkę.
Warto
zobaczyć
taki mecz, w którym grają
Krystian Rodzeń sport na najwyższym poziomie. To były
reprezentacji
Polski
np.: Zbigniew
niepowtarzalne obejrzenia gwiazd i olimpijczyków
Bartman.
Są
to
o
wiele
większe
przeżycia
Na meczu w Jarosławiu z misji: Londyn 2012". Na każdą następna okazję
niż
przed
telewizorem.
Mam
nadzieję,
że
wyjazdu
czekam
z
niecierpliwością.
była niesamowita atmosfera.
tak
wyjazd
się
powtórzy.
Poszczególne pojedynki były
Michał Mielnikiewicz
Patryk Brzeżawski
niezwykle emocjonujące, a do
Atmosfera na meczu Kolping tego prowadziliśmy bardzo Gorzovia była niezapomniana, a emocje
Wyjazd na mecz tenisa dostarczy nam
głośny doping dla drużyny sięgały zenitu. W pamięci utkwił mi nasz wielu emocji i uważam, że na takie wyjazdy
Kolpingu. Było to bardzo transparent,
który
dodawał
wiary powinno jeździć więcej uczniów. Mimo iż
pozytywne przeżycie, a do tego zawodnikom Kolpingu. Ten wyjazd był dobrze Kolping przegrywał nadal dopingowaliśmy
udało nam się bliżej poznać zorganizowany i na pewno pojechałbym na i doprowadziło to do ich zwycięstwa. Na
jarosławskich zawodników.
pewno z chęcią pojadę na następny mecz.
kolejny mecz.
Adam Mazur
Radosław Dutkowski
Marek Wiśniowski

Opinie Cd.
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Praca nagrodzona I miejscem w VII edycji ogólnopolskiego
konkursu dla dzieci i młodzieży "Moje wzrastanie ku pełni
człowieczeństwa" - Błogosławiony Jan Paweł II - Papież
Rodziny".

Rodzina jest najważniejsza

„Rodzina jest wspólnotą osób, najmniejszą komórką
społeczną, a jako taka jest instytucją podstawową dla życia każdego
społeczeństwa.”- to słowa Jana Pawła II skierowane do wszystkich
ludzi z okazji Roku Rodziny w 1994.
Jan Paweł II był jedynym i niepowtarzalnym Papieżem
Polakiem, który umiał rozlewać miłość w sercach wszystkich ludzi.
Zawsze obdarowywał innych serdecznością, współczuciem, miłością
i uśmiechem. Starał się rozumieć każdego i każdemu chciał pomóc
w jakiś konkretny sposób. Kochał dzieci, pomagał chorym, pouczał,
wspierał, był wzorem do naśladowania dla wielu Polaków i nie
tylko. To on pokazał nam jak kochać, szanować i czcić należycie
Pana Boga. Zawdzięczamy mu bardzo wiele i z tego względu na
zawsze pozostanie w naszych sercach.
List, który opublikował drugiego lutego 1994 roku w Święto
Ofiarowania Pańskiego w Rzymie, był skierowany głównie do rodzin.
Mówił on m. in. o tym, że w naszym życiu jest wiele dróg, ale musimy
pamiętać, że „rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów
najważniejszą”. To ona jest tym najważniejszym fundamentem
i podstawową komórką społeczeństwa.
W naszej codzienności istnieje również taka rodzina, która
powinna być dla nas wzorem do naśladowania i przykładem.
Rodzina dobra, opierająca się na wzajemnej miłości,
sprawiedliwości, prawdzie, można rzec- rodzina idealna, rodzina
nazaretańska. Maryja z Józefem jest dla nas rodziną godną podziwu.
Gdy Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Zbawiciela, Jej
życie radykalnie się zmieniło. Na drodze Świętej Rodziny stawało
wiele przeszkód, trudności, ale oni nigdy się nie poddawali, co
więcej szli przez życie z podniesioną głową. W rodzinie
nazaretańskiej zawsze panowała wzajemna miłość, ciepło, dobroć,
sprawiedliwość, wierność. Oni otaczali wszystkich miłością,
nauczali, głosili prawdę o Bogu. Także powinniśmy głosić prawdę o
Bogu ponieważ my jesteśmy jego dziećmi. To „ Bóg tak umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego
wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). On chciał
i zawsze chcieć będzie naszego szczęścia, zarówno tego na ziemi jak
i w niebie.
Jezus także w dzieje ludzi wszedł przez rodzinę.
„Zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami
pracował, […] ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy,
stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny
oprócz grzechu”. Człowiek i rodzina są „drogą Kościoła”.
To właśnie następne pokolenia będą tworzyć przyszłość, to od nich
zależą przyszłe losy Kościoła. Musimy uczyć przyszłe pokolenie
prawdy o Bogu, żeby w przyszłości nie popełniali błędów, kierowali
się dobrem, umacniali się w wierze. Dawniej rodzinę określano jako
„domowy Kościół”. Dlaczego takie określenie? Dlatego właśnie, że
Kościół to wspólnota. Rodzina też tworzy taką wspólnotę,
a szczególnie rodzina, która opiera się w wierze i jest mocno
przywiązana do Boga.
Głównym celem Roku Rodziny jest kierowanie naszych
myśli oraz serc w stronę Nazaretu, w stronę Świętej Rodziny. Maryja
z Józefem i Jezusem Chrystusem objawiają nam prawdę, pokazują
jaka powinna być prawdziwa rodzina, na czym powinna się opierać,
jak powinniśmy postępować żebyśmy zarówno teraz, jak
i w przyszłości doznali szczęścia i rodzinnej miłości. Celem tym jest
również modlitwa rodziny, za rodziny i z rodzinami.
Każdy z nas chciałby, żeby jego rodzina była trwała, żeby
była nierozerwalną więzią. Nikt nie chce żeby tę rodzinę „psuły”
ciągłe kłótnie, awantury, które idą w parze z cierpieniem i smutkiem.

Ale niestety istnieją rodziny, w których panuje właśnie taka
atmosfera. Często ofiarą padają także dzieci, które zawsze na tym
ucierpią. Niekiedy nawet takie awantury prowadzą do zerwania
więzi małżeńskiej i rozwodu. Jak mamy zapobiec tej właśnie
sytuacji? Otóż w takich chwilach musimy skierować się z prośbą
do Boga, naszego Stwórcy, Ojca. Tylko On jeden może nam
pomóc w dążeniu do szczęścia. Wtedy potrzebna jest każdemu
człowiekowi modlitwa, czyli rozmowa z Panem Bogiem. Ma ona
bowiem w sobie moc i siłę, której nic nie przezwycięży. Możemy
też nie tylko prosić Boga o szczęście i powodzenie w swojej
rodzinie, ale powinniśmy także modlić się za inne rodziny, którym
się nie powodzi, które nie dają sobie rady. Zawsze musimy
pamiętać o modlitwie i stawiać ją na pierwszym miejscu.
„Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny,
przyczyniając się do tego, że rodzina staje się silna Bogiem.”
Modlitwa to także dobro wspólne rodziny. Jan Paweł II mówi:
„Trzeba się modlić, ażeby małżonkowie pokochali drogę swego
powołania, także wówczas, gdy staje się ona trudna, gdy staje się
wąska i stroma, pozornie nie do pokonania. Trzeba modlić się,
ażeby także wówczas byli wierni swemu przymierzu z Bogiem.”
Kiedy mężczyzna i kobieta zakochują się w sobie
i pobierają się, stają się wówczas jak jedno ciało, jeden organizm.
„A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył,
niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6). Wtedy zaś zaczynają
myśleć o założeniu rodziny i zrodzeniu potomstwa. Kiedy zaś na
świat przychodzi nowy człowiek stają się pełną rodziną,
wspólnotą, „domowym Kościołem”. Dziecko wówczas staje się
fundamentem dobra wspólnego rodziny. Jan Paweł II mówi:
„Rodzina bierze początek w miłości mężczyzny i kobiety, bierze
także początek w Bożej tajemnicy.” Jednak zdarzają się
przypadki, w których rodzą się dzieci z niedorozwojem lub
głębokim schorzeniem. Wówczas nie możemy takiej osoby
odrzucać. Bóg chce żeby każde dziecko żyło i było szczęśliwe w
danej rodzinie. Dzieci są dla małżonków „dobrym darem”, który
umacnia ich w miłości i w wierze, ponieważ dziecko jest
„cząstką” wspólnego dobra.
Rodzina przede wszystkim powinna się opierać na
miłości. Ale jaka ta miłość powinna być? Św. Paweł z Tarsu w
Hymnie o miłości (13,1-13) odpowiada nam na to pytanie. Ta
miłość powinna być m.in. cierpliwa, łaskawa, nie powinna
zazdrościć ani unosić się pychą, powinna za to współweselić się
z prawdą. Taką miłością darzy nas Pan Bóg i my też powinniśmy
obdarowywać swoich bliskich taką miłością, a szczególnie swoją
rodzinę. Ale należy pamiętać, że „ ta miłość, której Paweł Apostoł
poświęcił słowa swego hymnu z Pierwszego Listu do Koryntian
— ta, która jest „cierpliwa” i „łaskawa”, ta, która „wszystko
przetrzyma” (13,4-7), jest z pewnością wymagająca.
Rodzina jest najważniejsza, o tym musimy zawsze
pamiętać. Cieszy się szczęściem wówczas, gdy panuje w niej
dobro, życzliwość, wierność, odwaga, a zwłaszcza wzajemna
miłość- najważniejsza cnota boska. „Miłość, aby była piękna,
musi być darem Bożym, musi być zaszczepiona w sercach
ludzkich przez Ducha Świętego i stale w nich podtrzymywana”
(por. Rz 5,5). W mojej rodzinie staramy się podtrzymywać
właśnie te cechy i żyć zgodnie z innymi.
Podsumowując musimy zawsze mieć świadomość, że
Bóg „umiłował nas aż do końca” (por. J 13,1) i pomaga nam na
każdym kroku naszego życia, które często jest trudne. Nasze drogi
niestety są kręte, a my sami jesteśmy słabi i często się potykamy.
Dlatego też rodzina powinna być „Bogiem silna”. Ona jest tak
zwanym „sanktuarium życia”, „wspólnotą rodziców i dzieci, która
bywa nieraz wspólnotą wielu pokoleń.” Musimy w naszym życiu
przyjmować prawdy Boże i iść zawsze za Tym, który jest „drogą
i prawdą, i życiem” (J 14,6).
Iwona Szczepanowicz
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ANKIETA POETYCKA
Imię, nazwisko, wiek
Aleksandra Okołowicz,14 lat.
Twoje zainteresowania
Głównie interesuje się śpiewem, dziennikarstwem
i oczywiście pisaniem.
Główna cecha Twojego charakteru
Posiadam wiele cech, ale myślę, że taką główną jest
zawziętość. Staram się podołać postanowionemu
zadaniu.
Twoja dewiza…
Wydaje mi się, że to, aby mimo trudności iść do przodu,
nie poddawać się.
Co cenisz u ludzi, a czego nie znosisz?
Niesamowicie cenię u ludzi szczerość i szacunek dla
innych.
Nie znoszę kłamstwa.
Co sprawia, że życie jest wyjątkowe?
Pewien wspaniały człowiek powiedział: "to możliwość
spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak
fascynujące", w pełni się z tym zgadzam. Wspaniale jest
dążyć do celu.
Czy zajmujesz się także innymi dziedzinami sztuki?
Jeśli tak, to jakimi?
Nie zajmuję się innymi dziedzinami sztuki. Myślę, że
moja dłoń i wyobraźnia nie została stworzona do
malowania, rzeźbienia czy czegoś w tym rodzaju.
Co Cię inspiruje?
Inspiruje mnie praktycznie wszystko.
Jakie tematy poruszasz w swojej twórczości?
Poruszam różnorodne tematy. Piszę o wszystkim.
Jakie są Twoje dotychczasowe osiągnięcia (nagrody)
w konkursach poetyckich lub innych związanych ze
sztuką?
Niewielkie osiągnięcia na etapie szkolnym, bądź
gminnym.
Czy publikowałaś już swoje prace? Jeśli tak to gdzie?
Wysyłałam wiele prac, ale tylko moje limeryki za sam
udział w konkursie zostały opublikowane w małej
książeczce, pośród innych.
Co sądzisz o współczesnej kulturze?
Patrząc ogółem na naszą kulturę myślę, że nie jest tak
źle. Są wyjątki, które nie mają pojęcia o kulturze
człowieczeństwa, jednak zdecydowana większość ludzi
potrafi się godnie zachować. Bardzo podoba mi się
kultura w Polsce, a dokładniej to, że w naszym kraju
panuje chrześcijaństwo, ale boli mnie to, że ludzie
nazywającymi się katolikami, nie mają czasami nawet
pojęcia o kulturze Kościoła.

ANKIETA POETYCKA
Imię, nazwisko, wiek
Aleksandra Rutkowska, 14 lat
Twoje zainteresowania
Interesuję się moim środowiskiem. Wciąż na nowo je poznaję.
Główna cecha Twojego charakteru
Myślę, że dominującą cechą mojego charakteru jest
optymistyczne patrzenie na świat. Często bywa tak, że ja widzę
w czymś pozytywne strony, gdy inni widzą same negatywne.
Twoja dewiza…
Czerpać radość z tego, co robię
Co cenisz u ludzi, a czego nie znosisz?
Najbardziej cenię u ludzi dobroć. Najważniejsze jest, aby
troszczyć się o innych oraz zawsze przy nich być, mimo wszystko
i ponad wszystko.
Nie znoszę, gdy ludzie są dwulicowi i fałszywi. Nie mam do
takich osób zaufania.
Co sprawia, że życie jest wyjątkowe?
Myślę, że życie jest wyjątkowe dzięki cudownym ludziom,
z którymi spędzamy czas. To z nimi rozumiemy się bez słów,
przy nich czujemy się swobodnie i bezpiecznie. Dzięki nim
mamy ochotę żyć i zdobywać najwyższe szczyty.
Czy zajmujesz się także innymi dziedzinami sztuki? Jeśli tak,
to jakimi?
Nie, raczej skupiam się na poezji.
Co Cię inspiruje?
Inspiruje mnie otaczający świat, który każdy postrzega inaczej
i widzi z innej strony.
Jakie tematy poruszasz w swojej twórczości?
Piszę wiersze o tym, co czuje moje serce. Czasem jest to smutek,
poczucie winy, innym razem szczęście, radość z życia. Jeśli coś
mi się nie podoba, lub gdy czyjeś zachowanie mnie dotknie
przelewam to na papier. Dzięki poezji mogę pokazać, jaka jestem
naprawdę, co jest dla mnie ważne i na czym mi zależy.
Jakie są twojej dotychczasowe osiągnięcia (nagrody)
w konkursach poetyckich lub innych związanych ze sztuką?
Wyróżnienie w konkursie poetyckim „Ja i świat”,wyróżniony
został mój limeryk w konkursie „Limeryki o Marii Skłodowskiej
Curie”
Czy publikowałaś swoje prace? Jeśli tak to gdzie?
Wyróżnione wiersze zostały opublikowane przez organizatorów
w książeczkach z wszystkimi pracami.
Niektóre moje wiersze zostały opublikowane w szkolnej gazetce
naszego gimnazjum „Carpe Diem”.
Co sądzisz o współczesnej kulturze?
Współczesna kultura jest różnorodna, bywa trudna,
kontrowersyjna a nawet dziwna i niezrozumiała.
Jednak szanuję wszystkie przejawy twórczości, każdy z nas jest
inny, inaczej patrzy na świat, inaczej wyraża to, co czuje.

Nauczyciel pod lupa
Imię: Katarzyna
Nazwisko: Podgórska
Długość pracy w naszym gimnazjum: drugi rok
Przedmiot nauczania: język angielski
Wymarzona podróż: do Stanów Zjednoczonych
Ulubiona dyscyplina sportowa: jazda na rowerze
W uczniach irytuje mnie: bezczelność, lenistwo
Cenię u innych: prawdomówność, szczerość.
Ulubiony film: ,,Pearl Harbor”
Ulubiona książka: ,,Zbrodnia i kara"- z czasów szkolnych.:)
Hobby: słuchanie muzyki.
Ulubiony przedmiot z czasów szkolnych: język angielski

Rozmawiała: Aneta Leszczawska
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Stoją od lewej: Kinga Najdecka, Karolina Fedczak, Bożena Czeszyk-Maculak – wychowawca klasy, Natalia Lechowicz, Paweł
Paraniak, Dominika Szacka, Magdalena Paryż, Maciej Kruk, Adam Mazur, Agata Jajko, Kamil Hess, Marcin Hryń, Mateusz
Procyk. W przednim rzędzie od lewej: Dawid Sołtys, Krystian Rodzeń, Przemysław Bibow, Rafał Pasławski.
Opracowali: Aneta Leszczawska i Krystian Rodzeń

Twórczość naszych uczniów








Skłania głowę nisko, aż do pasa.
Tylko po co ? – pytam. Po co?

Uwielbienie tłumu nie mogło być
większe.
Oklaski, wiwaty; znaleźli się też tacy,
Myśli, że nie widzę, ale ja patrzę.
Wewnętrzne oko nadziwić się nie może. co nie chcieli.
Myśli: nieważne, mniejszością nie
Dzień dobry – mówi.
zburzysz chińskiego węża.
Później prowadzi na rozstrzelanie.
Zwycięstwo, a potem…
Mówią, że wojny nie ma.
Głodni, fałszywością nakarmieni.
Dla mnie ona wciąż istnieje.
- Ach, poczekaj chwilę, tylko
Wyzywa, obraża, poniża i ośmiesza. dokończę śniadanie.
Nie można nauczyć kamieni pisać.
Bez środków na życie.
- Zaraz, tylko zamów tę koszulę od
- Pani profesor, czy może mi pani
parady.
coś wytłumaczyć?
Chorzy też się znajdą.
- Naturalnie.
Rysunek wykonała: Klaudia Sadzikowska
- Wiem, teraz jednak pójdę się
Katarzyna Mielnikiewicz
przewietrzyć.
Złudą i słowem nie wypełnisz brzucha.
Sukcesy naszych uczniów
Nie uleczysz propagandą konających.
Uczniowie naszej szkoły Patryk Szal, Przemysław Bibow i Jacek Jajko
Nie wzbogacisz obłudą siedzących na
zakwalifikowali się do II etapu konkursu informatycznego organizowanego przez
dnie.
Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Kiedyś w końcu wszystkich nas
Małgorzata Lalik zdobyła wyróżnienie w VII edycji ogólnopolskiego konkursu
osądzą.
dla dzieci i młodzieży "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa".Katarzyna Mielnikiewicz
"Błogosławiony Jan Paweł II- Papież Rodziny". Kategoria literacka.
Uczniowie z Gimnazjum w Birczy zajęli III miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w szachach drużynowych.
Karol Rębisz zdobył II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Pt. "Kiedy trzeba…" kategoria monodram.
Adam Kruk zdobył II miejsce w IV Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Plastycznym na ilustrację do wiersza
Małgorzaty Nawrockiej ,,Kura Portrecistka’’ pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego.
Katarzyna Mielnikiewicz zdobyła wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Turnieju Satyry im. I. Krasickiego pt."O złotą Szpilę"

Gazetkę redaguje zespół w składzie: Marcelina Lechowicz, Aleksandra Rutkowska, Aleksadnra Okołowicz, Ewelina Stach,
Klaudia Sadzikowska, Aneta Leszczawska, Mateusz Kubicki, Karolina Gerula ks. Paweł Drozd – opiekun, p. Maciej Duda –
opiekun. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i propozycje tekstów do nowych numerów można kierować do wyżej wymienionych
osób lub wysłać na adres: gazeta.bircza@interia.pl
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