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    Minęły zaledwie dwa miesiące, odkąd 

rozpoczął się rok szkolny, a my 

zdążyliśmy już być świadkami wielu 

ważnych wydarzeń, dotyczących życia 

naszego gimnazjum. 
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 Dnia 15.10.2010r. o godzinie 9:00 rozpoczął się apel poświęcony 

nadaniu imienia Publicznemu Gimnazjum w Biadaczu. Na pięknie 

przystrojonej sali gimnastycznej zebrały się ważne osobistości, grono 

pedagogiczne oraz         społeczność uczniowska. Hasłem przewodnim 

spotkania były słowa Ojca św.   Jana Pawła II: „Jeśli chcesz znaleźć 

źródło, musisz płynąć do góry pod prąd”. 

 Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpie-

wania hymnu narodowego. Następnie Pani Dyrektor przywitała 

wszystkich gości  zgromadzonych na sali. Swoje pięć minut miały 

również zaproszone persony, które wygłosiły przemówienia. Najbar-

dziej niezwykłym gościem okazał się pan Eugeniusz Mróz – przyjaciel 

Jana Pawła II. Opowiadał on o wspólnych latach spędzonych w szkole 

oraz przyjaźni z Lolkiem. Impreza połączona była z jeszcze jednym 

ważnym wydarzeniem – ślubowaniem pierwszoklasistów. Całości        

ceremonii akompaniował chór, który pod przewodnictwem pani Ga-

brieli    Dworakowskiej, odśpiewał m. in. Abba, Ojcze, Pan jest mocą 

swojego ludu,, a w czasie poświęcenia sztandaru – najważniejszej czę-

ści uroczystości – Gaude,   Mater Polonia.  Po części oficjalnej odbył 

się również ważny punkt programu, czyli występ artystyczny uczniów, 

którzy w skrócie opowiedzieli nam o patronie naszej szkoły. Apel za-

kończył się odśpiewaniem nowego hymnu, zaczynającego się od słów 

„Niezłomny świadku wiary Janie Pawle”.  

 Ceremonię można uznać za udaną i ciekawą. Zarówno nauczycie-

le jak     i uczniowie dołożyli wszelkich starań, których owocem było 

zadowolenie gości, grona pedagogicznego, jak i samych gimnazjali-

stów. Powinniśmy być dumni, że ten niezwykły dzień dokonał się wła-

śnie na naszych oczach i dzięki nam.  

Kinga Bielecka i Dominika Fleszar 



„ABY DOJŚĆ DO ŹRÓDŁA , TRZEBA PŁYNĄĆ POD PRĄD” 

Ten wspaniały cytat towarzyszył papieżowi przez całe jego życie.  

Od tej pory będzie przyświecał nam - gimnazjalistom  z Publicznego 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu. 

               Emilia Surma i Aleksandra Nowak 
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Niezłomny świadku wiary Janie Pawle, 

Na każdym miejscu szukałeś nas młodych, 

By nigdy nie wahać się pójść za Chrystusem, 

Wiara to wielki Boży dar. 

 

refren: 

Szukałem Was, szukałem Was, 

A Wy przyszliście do mnie. 

 

 

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, 

Na których duch ludzki się unosi, 

Unosi się ku kontemplacji prawdy, 

Wiara nie przeczy rozumowi. 

 

refren: 

Szukałem Was, szukałem Was, 

A Wy przyszliście do mnie. 

 

 

Cel i sens naszego powołania, 

Abyśmy szli i owoc przynosili 

I aby owoc nasz trwał, 

Aby owoc trwał. 

 

refren: 

Szukałem Was, szukałem Was, 

A Wy przyszliście do mnie.          

Hymn Publicznego Gimnazjum 

 im. Jana Pawła II  

w Biadaczu. 

Tekst opracowany na podstawie słów Jana Pawła II. 

Muzyka: Gabriela Dworakowska 



Charakterystycznym elementem pontyfikatu Ja-

na Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 

104, odwiedzając wszystkie zamieszkane konty-

nenty.   W wielu miejscach, które odwiedził, nig-

dy        przedtem nie postawił stopy żaden pa-

pież. Był m.in. pierwszym papieżem, który od-

wiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół 

Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy 

Apostolskiej). Mimo wielu zabiegów nie udało 

mu się jednak odbyć   pielgrzymki do Rosji, 

prawdopodobnie ze względu na niechęć ze    

strony patriarchatu moskiewskiego, który       

zarzuca Watykanowi prozelityzm. Jan Paweł II 

jako papież najwięcej razy odwiedził m.in.     

Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy). 

 W związku z nadaniem imienia naszej szkole, 

zainteresowałem się podróżami naszego patrona.  

Postanowiłem przedstawić Wam najciekawsze          

z nich. Zapraszam do lektury. 
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Podróże apostolskie do Polski: 

I pielgrzymka (2-10 czerwca 1979), 

II pielgrzymka (16-23 czerwca 1983), 

III pielgrzymka (8-14 czerwca 1987), 

IV pielgrzymka (1-9 czerwca, 13-20 sierpnia  

1991), 

V pielgrzymka (22 maja 1995), 

VI pielgrzymka (31 maja-10 czerwca 1997), 

VII pielgrzymka (5-17 czerwca 1999), 

VIII pielgrzymka (16-19 sierpnia 2002). 

 

Paweł Żaba Podróże apostolskie Jana Pawła II 
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Jan Paweł II miał opinię najlepiej ubierającego się papieża w dziejach Kościoła. 
Ogólnie można powiedzieć, że garderoba papieży jest dziełem słynnej w Rzymie       

firmy krawieckiej "Casa Gammarelli", specjalizującej się w strojach dla kleru. Mieści 
się ona przy via Santa Chiara pod numerem 34 i jest rządzona przez dwóch              

kreatorów: AnnibaleŐa Gammarelii i jego siostrzeńca Massimiliano.  
 

 

PALIUSZ 

Podczas celebrowania mszy Papież 
nosi paliusz, czyli nakładany na       
ramiona i piersi wąski biały pas.    
Wykonują go siostry z rzymskiego 
klasztoru pod wezwaniem św. 
Agnieszki z wełny owiec -                
poświęconych przez Papieża w dniu 
imienin tej świętej. Na pas ten        
naszytych jest sześć czarnych     
Krzyżyków. 

INFUŁA             

Papież (podobnie jak biskupi     
i kardynałowie, a także inni       
mający ten przywilej duchowni) 
nosi ją na głowie podczas liturgii, 
ale tylko w niektórych momen-
tach, np. podchodząc i odchodząc 
od ołtarza czy udzielając błogo-
sławieństwa. Infuła jest koloru 
białego i składa się z dwóch złą-
czonych ze sobą sztywnych tarcz, 
przedniej i tylnej (tzw. cornua, 
czyli rogów) oraz dwóch zwisają-
cych        z tyłu wstęg. 

 PIUSKA                                                       

Jest to mała, okrągła czapeczka, 
nakładana na środek głowy przez 
papieża, kardynała lub biskupa. Pa-
pież nosi białą piuskę, kardynałowie 
- czerwoną, a biskupi - fioletową. 
Przywilej noszenia piuski mają także 
niektóre stare zakony, np. benedyk-
tyni    i cystersi.  

.PASTORAŁ                                                                                            

Oznacza władzę pasterską. Jest to duża la-
ska, zakrzywiona u góry, nawiązująca do kija 
pasterskiego (stąd nazwa), który ma symboli-
zować papieża czu- wającego nad owczarnią. 
Pastorałem podpiera się, idąc w procesji do i od 
ołtarza, udzielając błogosławieństwa po za-
kończeniu liturgii (trzyma go wówczas w le-
wej ręce, podczas gdy prawą czyni zn ak 
krzyża), słuchając Ewangelii w czasie mszy 
oraz wygłaszając kazanie. Jan Paweł II używał nowoczesnego pastorału ze sre-
bra, który nie jest zakrzywiony u góry, lecz ma formę krzyża. 

PEKTORAŁ                                      

Ozdobny krzyż ze szlachetnego 
metalu (najczęściej ze złota),    
czasami zawierający relikwie. 
Pektorał przypinany jest do     
piersi, otoczony łańcuszkiem      
zawieszonym na szyi.    

Dominika Fleszar 



Każdy z nas ma pewnie swoje ukochane piosenki czy pieśni. Tak 

jak każdy, Jan Paweł II również je miał. Jedna z jego ulubionych 

piosenek to „Barka”, którą każdy powinien znać. Bardzo lubił, wręcz 

uwielbiał jak śpiewali mu górale. Nawet sam z nimi śpiewał, gdy miał 

na to siły. Oto jest strona internetowa na której znajdują się 

tytuły piosenek: 
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Przygotowała  

Ewelina  

Poznańska 

W wolnych chwilach lubił nucić swe pieśni i ... 



Czy Karol Wojtyła uprawiał sport? Pewnie nie 

jeden z Was będzie zaskoczony... 
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KaRoL 
WoJtYłA JaKo 
SpOrToWiEc 

 

 Polski papież bardzo chętnie spędzał czas na  powietrzu. Kochał 
jazdę na nartach czy rowerze. Uwielbiał także wędrować po górach. 
Jan Paweł II kochał kajaki. Zdarzyło mu się nawet odprawiać msze na 
odwróconych dnem do góry kajakach, a dwa wiosła skrzyżowane ze 
sobą tworzyły wówczas krzyż. W młodości jak każdy chłopak uganiał 
się za piłką. Był wiernym kibicem Cracovii, ponieważ sam swego cza-
su uczęszczał i grał w tym klubie.  

  
  
  
  
                     

Jan Paweł II w Tatrach 

Ela Bielecka 



 Na kremówki najlep-

sze jest ciasto francuskie, 
które wykonujemy z nastę-

pujących składników: 30 

dag mąki, 30 dag masła, 1 

całego jajka, 1 łyżki octu i 
2 łyżek wody. Z powyż-

szych produktów zarobić 

ciasto, jak na pierogi. Po 

wyrobieniu odstawić je 

pod przykryciem na 1 go-
dzinę. Następnie ciasto 

rozwałkować z lekko roz-

smarowanym masłem, 

podsypując niewielką ilo-

ścią mąki. Ciasto złożyć w 
kwadraty i ponownie je 

rozwałkować, do całkowi-

tego wyrobienia, potem 

ciasto podzielić na dwie 

polowy i upiec w tem-
peraturze 180 stopni. 

Masę do ciasta wykonu-

jemy z 15 żółtek, 15 dag 

cukru, 1 l mleka, 1 kost-
ki masła, 1 szklanki mą-

ki i 0,5 torebki cukru 

waniliowego. Żółtka do 

masy utrzeć z cukrem i 

cukrem waniliowym, 
dodać szklankę mleka i 

dobrze wymieszać. Do-

dać szklankę mąki nadal 

mieszając całość. Pozo-

stałe mleko zagotować, 
a następnie wlać do nie-

go wymieszane żółtka z 

mąką. Masę mieszając 

gotować przez 3 minu-

ty na wolnym ogniu. 
Po ugotowaniu ostu-

dzić, dodać lekko roz-

grzane masło i utrzeć z 

nim całą masę. Gotową 
masę nakładać na jed-

ną z połówek wcze-

śniej upieczonego cia-

sta francuskiego, które-

go drugą połową na-
krywamy masę. Kre-

mówki posypać cu-

krem pudrem i poda-

wać lekko zmrożone. 

Smacznego życzą 

Aleksandra Warzyc i 

Kinga Bielecka 
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Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem przez uczniów i nauczycieli 

hymnu państwowego. Następnie pani Dyrektor Elżbieta Syrytczyk przywitała 

nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich pracowników szkoły,  

uczniów i przedstawicieli rady rodziców. 

Dyrekcja złożyła życzenia gronu pedagogicznemu - 

przede wszystkim satysfakcji z wyników ich pracy, z kolei uczniom 

życzyła aby mieli samych wspaniałych nauczycieli. Po tych życzeniach 

Dyrekcja skupiła się na interpretacji motta przewodniego szkoły, które 

brzmi „Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod 

prąd”. Pani Dyrektor w przemówieniu wskazywała młodzieży jak powinni 

się stosować do tego motta. Poprosiła też, aby każdy indywidualnie 

zastanowił się nad interpretacją słowa „źródło”  Później dyrekcja 

przyznała poszczególnym nauczycielom dyplomy wyróżniające m.in. za 

całokształt działań niosących pomoc i wsparcie uczniom, za solidność 

i perfekcjonizm oraz za zaangażowanie w rozwój fizyczny młodzieży. 

Dodatkową nagrodą „Przyjaciela Szkoły” został uhonorowany jeden  

z pracowników. Po wystąpieniu Dyrekcji, przewodnicząca szkoły 

zapowiedziała część artystyczną podczas, której uczniowie 

prezentowali wiersze, podziękowania i piosenki. Na zakończenie 

uroczystości delegacje wszystkich klas wręczyły nauczycielom kwiaty                                                             

i wcześniej przygotowane przedmioty wykonane podczas zajęć artystycznych.. 

Adriana Bewko i Magda Klotka 
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W drugiej  części uroczystości, odbyło się przedstawienie 

w wykonaniu Koła Regionalnego. Uczniowie wraz ze  

studentkami A. Bewko i M. Klotką przygotowali piękne 

przypomnienie sylwetki naszej zmarłej rok temu               

p. Zalewskiej. Na uwagę zasługuje również oryginalna  

dekoracja. Tradycyjnie, uroczystości akompaniował chór 

p. Gabrieli Dworakowskiej.  

Michalina Matyjaszczyk 

Piątego listopada, podczas czwartej 

i piątej godziny lekcyjnej, obyła się 

uroczystość z okazji nadania        

naszemu Muzeum Etnograficznemu 

imienia p. Danuty Zalewskiej. Apel 

prowadziła p. Maziarz.  

Na początku, zaraz po przywitaniu 

wszystkich gości, nastąpiły            

przemówienia zacnych gości m.in. 

prof. Doroty Simonides czy wójta 

gminy  p. Ditera Wystuba. Następnie 

goście wraz z delegacją udali się na           

oficjalnie otworzenie muzeum.  
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ROK ROCZNIE GOŚCIMY W NASZEJ SZKOLE NOWYCH  
PIERWSZOKLASISTÓW. W 2010r. PRZYBYŁY NAM TRZY 
NOWE KLASY. POSTANOWIŁAM DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK 

NASI NOWI KOLEDZY I KOLEŻANKI CZUJĄ SIĘ                  
W  MURACH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM  

IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU. 
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Jak się czujesz w nowej szkole? 

S.T Normalnie. 

D.S Może być. 

A.Ś Fajnie. 

Co Ci się tutaj podoba a co nie? Masz jakieś sugestie? 

S.T Klasa jest kiepska. 

D.S Nauczyciele i uczniowie są w porządku . 

A.Ś Zmieniłabym składy klas. 

Z jakimi planami i postanowieniami wszedłeś w mury nowej szkoły? 

S.T Miałam zamiar się lepiej zachowywać i uczyć. 

D.S Pouczyć się. 

A.Ś Poprawić się w nauce. 

Czy już w pełni zaklimatyzowałeś się w tym środowisku? 

S.T Jeszcze się nie zaaklimatyzowałam.  

D.S Tak. 

A.Ś Tak. 

Co Ci się w szkole podoba, a co byś zmienił? 

S.T Jest ok. 

D.S Nic bym nie zmienił. 

A.Ś Wszystko mi się podoba. 

Z którym nauczycielem lekcje wydają Ci się najciekawsze i dlaczego? 

S.T Z panem Baziukiem! Ma świetne poczucie humoru. 

D.S Z panią Kułagą, gdyż ciekawie tłumaczy. 

A.Ś Z panią Maziarz, gdyż potrafi bardzo dobrze wytłumaczyć. 

Jakie lekcje najbardziej polubiłeś? 

S.T. Język polski. 

D.S W-f i chemia. 

                                                      A.Ś Język niemiecki.                     Zosia Kukurowska 
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Dnia 10.11.10r. w Izbicku odbyły się zawody     

dziewcząt w siatkówce. Rozgrywki zorganizowano              

z okazji 11 Listopada, święta Odzyskania Niepodległości. 

Wzięły w nich udział cztery drużyny z: Izbicka, Turawy, 

Komprachcic i Biadacza. Zawody przebiegały w miłej     

atmosferze, ale walka była zawzięta. Jednak drużyna 

dziewcząt z Komprachcic 

wygrała. Nasze dziewczyny 

zajęły II miej- sce. Trzecią 

pozycję na po- dium wywal-

czyła drużyna             z Izbicka, a 

IV z Turawy.   

Biadaczanki górą! 

Pani Renata Gajęcka wraz          
z wygraną 

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów sportowych! Ela Bielecka 


