
 
 
 

 
_______________________________________________ 

 
GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ 

_______________________________________________ 
  Białka Tatrzańska – Czarna Góra – Jurgów – Rzepiska                   Nr 1 Rok Szkolny 2010/2011          
 

 
Sprawozdanie z rozpoczęcia 

roku szkolnego 
 

 Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2010/2011 zainauguro-
wała msza św. o godz. 10.00, w 
której uczestniczyli uczniowie 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 
 Przed eucharystią gimnazja-
liści spotkali się w salach z wycho-
wawcami, celem sprawdzenia 
obecności i przygotowania się do 
uroczystości. Później klasy ustawiły 

się na korytarzu szkolnym. Następnie odśpiewano hymn państwowy. Na rozpoczęciu obecni 
byli między innymi: Dyrektor Szkoły – Pan Eugeniusz Madeja, Przewodniczący Rady Rodzi-
ców Pan Tadeusz Piszczek. W tym wydarzeniu brali również udział: rodzice, nauczyciele, 
pracownicy szkoły. Po powitaniu głos zabrał dyrektor, a następnie przewodniczący Rady Ro-
dziców. W kilku zdaniach przypomnieli podstawowe zasady postępowania uczniów oraz ży-
czyli im dobrego roku szkolnego. 
 Następnie, klasy wraz z wychowawcami, udały się do kościoła pod wezwaniem Świę-
tych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Białce Tatrzańskiej, na wspomnianą już wcze-
śniej eucharystię. Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej i optymistycznej atmosferze. 
 Uczniowie Szkoły Podstawowej z Dyrektorem i wychowawcami spotkali po mszy św. 
 W nowym roku szkolnym naukę w naszym Gimnazjum rozpoczyna 44 uczniów klas 
pierwszych. Zdobywanie wiedzy kontynuuje również 68 uczniów klas drugich i 64 klas trze-
cich. Łącznie, w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, będą się uczyły 333 osoby. 
 Nowi nauczyciele: 
mgr Maria Dziewolska-Derkacz – edukacja wczesnoszkolna. 
mgr Dominika Miśkowiec – język polski, 
Po urlopie powróciła do nas, ucząca wychowania fizycznego, mgr Katarzyna Cetera. 
 Wychowawcy klas pierwszych: 
mgr Grażyna Budz – 1a, 
mgr Elżbieta Wolanin – 1b. 

Paulina Turza 
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Ułani, ułani malowane dzieci…! 
 

Wrzesień to wyjątkowy miesiąc w historii Polski. Szczególny od pamiętnych 
wydarzeń 1939 roku. Przez wiele powojennych lat ukazywano wysiłek polskiego żoł-
nierza w karykaturalnych barwach. Podkreślano zacofanie uzbrojenia, symbolem któ-
rego był ułan szarżujący na niemieckie czołgi. Ten sfałszowany, skrzywiony obraz 
próbują wymazać z narodowej pamięci pasjonaci historii, którzy w ułańskich mundu-
rach i z ułańską fantazją jeżdżą po Polsce, aby spotykać się z ludźmi i pokazać im 
piękne karty polskiej kawalerii międzywojennej.  

Strzelcy konni w dniu 9 września 2010 roku odwiedzili naszą gminę. Uczniowie 
wszystkich klas gimnazjum udali się do Bukowiny Tatrzańskiej na Rusiński Wierch, 
gdzie odbył się pokaz kawalerii z czasów II wojny światowej. Początkowo jeden z ka-

walerzystów zaprezentował podstawowe 
formy ataku. Mieliśmy także okazję zo-
baczyć pokaz musztry konnej. Podziwia-
liśmy piękne konie i zwinnych ułanów.  
Następnie zostaliśmy podzieleni na gru-
py,  mieliśmy okazję posłuchać  historii 
jednego z pułków  z okresu kampanii 
wrześniowej. Dużym zainteresowaniem 
gimnazjalistów cieszyło się praktyczne 
spotkanie z historią. Uczniowie mogli 
przymierzyć  różne akcesoria stroju woj-
skowego. Wystawa w namiocie została 
wzbogacona o autentyczne nagrania 
z 1939 roku.   

Wielu gimnazjalistów z żywym zainteresowaniem obejrzało wystawę, wysłu-
chało słów przewodników. Nie ukrywam,  że byli również tacy, z zachowania których 
koń by się uśmiał. Takich rumaków naliczono aż sześciu. Żywa lekcja historii na pew-
no przemówiła do części gimnazjalnej młodzieży.    
 
 

 

 
Starsi uczniowie chętnie dokonaliby gruntownej reformy w szkole: chcieliby 

mieć dłuższe przerwy, krótsze lekcje i mniejszą ilość zadań domowych... 
O czym marzą najmłodsi? 
Aby zaspokoić naszą ciekawość, przeprowa-

dziliśmy rozmowy z przedszkolakami. Zapytaliśmy, 
czy podoba im się w szkole. Chcieliśmy też wie-
dzieć, co by w niej zmienili... 

 W bieżącym roku do dwóch oddziałów 
przedszkolnych uczęszcza trzydzieści troje dzieci 
pięcio- i sześcioletnich. Wychowawcą oddziału „A” 
jest p. Danuta Budz, natomiast opiekę nad oddzia-
łem „B” sprawuje p. Anna Żak. 
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- Jak masz na imię? 
- Paulinka 
- A czy podoba ci się w szkole? 
- Tak! 
- A co lubisz najbardziej robić? 
- Wycinać różne postaci. 
- A z czego? 
- Z kartki. 
- A czy chciałabyś coś zmienić? 
- Nie… 

 
 
 

- Jak masz na imię? 
- Ania. 
- Aniu, czy podoba Ci się w szkole? 
- Tak. 
- A co lubisz najbardziej robić? 
- Malować ludzi. 
- A czy chciałabyś coś zmienić? 
- Chciałabym malować. 

 
 
 

- Jak masz na imię? 
- Damian. 
- A co lubisz najbardziej robić w szkole? 
- Bawić się w różne zabawy. 
- W jakie na przykład? 
- W berka. 
- A czy chciałbyś coś zmienić? 
- No, nie bardzo… 

 
 
 
 

 
 
 

Dowiedzieliśmy się, że mali uczniowie pragną, aby na terenie szko-
ły został zbudowany ogromny plac zabaw wyposażony w piaskow-
nicę, huśtawki, karuzele i zjeżdżalnie. Dzieciaki chciałyby również 
zmienić wygląd szkoły, która, ich zdaniem, powinna mieć kolor tę-
czy. Wewnątrz budynku miałby znajdować się wielki basen... 

 
 

„Zerówkowiczów” pytali: Iw-Mad, Ju-Kos, Ju-Wil, Do-Bry, Wo-Wil. 
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22 września odbyły się w naszej szko-

le wybory poprzedzone barwną kampanią... 
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Wyniki wyborów 
w Szkole Podstawowej 

 
 
Przewodniczący: 
Daniel Wojeński – kl. VI  (23 głosy); 
 
Zastępca: 
Maciej Budz – kl. III (26 głosów); 
 
Monika Fąfrowicz – kl. IV (14 głosów); 
Ewelina Sarna – kl. V (4 głosy). 
 
  Maciej Budz zrezygnował z pełnienia 
funkcji przewodniczącego. Został nim 
Daniel Wojeński, dla którego informacja 
o rezygnacji młodszego kolegi była bar-
dzo zaskakująca. 
     Mamy nadzieję, że Daniel będzie dobrym przewodniczącym. Wśród rówieśników 
cieszy się opinią osoby odpowiedzialnej i starannie wykonującej powierzone obo-
wiązki. Życzymy powodzenia!  

L.D. 
 

 

 
Wyniki wyborów 

w Gimnazjum 
 

 
 
Przewodnicząca: 
Ewa Piszczek – kl. III b (81głosów); 
 
Zastępca: 
Magdalena Para – kl. III c (23 głosy); 
 
Karina Natońska – kl. III c (14 głosów); 
Klaudia Litwin – kl. II c (11 głosów); 
Dominika Sarna – kl. II a (8 głosów); 
Mateusz Remiasz – kl. II b (3 głosy); 
Daniel Łaś – kl. I a (3 głosy); 
Ilona Wojeńska – kl. I b (0 głosów). 
 
 
 
 
 
 

 
Opiekunem Samorządu jest p. Monika Iwan-Baran. 
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Adriana Niemiec: Cześć! Czy mogę prze-

prowadzić z Tobą wywiad do gazetki szkol-

nej? 

Ewa Piszczek: Nie ma sprawy, pytaj. 

A. N.: Jakie zmiany zamierzasz wprowadzić 

w szkole? 

E. P.: Przede wszystkim, planuję raz w miesią-

cu organizować, w różnych kategoriach, 

wybory na najlepszych uczniów Będę także 

kontynuować „Szczęśliwy Numerek” i posta-

ram się, by w szkole było ciekawiej i weselej, 

niż w latach poprzednich. 

A. N.: Na czym będą polegać wspomniane wybory? 

E. P.: Będą one, jak już mówiłam, odbywały się w różnych kategoriach, np. 

„najprzystojniejszy chłopak”, „najładniejsze oczy” itp. Wybierać będą ucznio-

wie. 

A. N.: Czy masz w planach jakieś większe akcje, konkursy itp.? 

E. P.: Na razie nic szczególnego nie planuję, ale z pewnością coś zorganizuję 

w trakcie roku szkolnego. 

A. N.: Jak często będą organizowane dyskoteki? Czy będą na nich jakieś 

specjalne atrakcje? 

E. P.: Mamy zamiar zorganizować cztery dyskoteki. To właśnie na nie przezna-

czona jest składka zbierana przez samorząd. Będzie wybierany najlepszy tan-

cerz, król i królowa balu… Chcemy wprowadzić również tzw. „atrakcje tema-

tyczne”, np. wybór najlepszej pary na dyskotece walentynkowej. 

A. N.: Co sądzisz o pozostałych członkach samorządu? 
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E. P.: Cieszę się, że jest wśród nich jest tak wielu uczniów trzeciej klasy, że zdo-

byli oni w tegorocznych wyborach najwięcej głosów. Co do pozostałych, 

mam nadzieję, że będą aktywnie włączać się w działalność samorządową. 

A. N.: Dziękuję za rozmowę. Cześć. 

E. P.: Dzięki również, pa. 

 

 
SEN O HELLADZIE 

Spotkanie z mitologią i światem starożytnej Grecji 
7 października gościliśmy w naszej szkole aktorów scen kra-

kowskich, panów: Wojciecha Habelę i Jacka Lecznara, którzy wpro-

wadzili nas w świat starożytnej Grecji. Mieliśmy okazję poznać m. in. 

historię igrzysk olimpijskich, genealogię bogów greckich.  

 

Chętni wcielili się  

w rolę Kronosa  

i Pani Kronosowej... 

 
 

 

oraz wieszczki Pytii, zdradzającej py-

tania mające pojawić się na spraw-

dzianie z matematyki... 
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Dzień 
Edukacji Narodowej 

 
„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie 

pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, 
podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara 
się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub cze-
go jest zdolny się nauczyć.” 

Albert Einstein  

 
Wszystkim Nauczycielom życzymy, aby zawsze byli nauczycielami 
z prawdziwego zdarzenia! 

Uczniowie 
 

Ślubowanie uczniów klasy I 
DEN w Szkole Podstawowej 

 
14 października odbyło się w na-

szej szkole Ślubowanie uczniów klasy I, 
której wychowawcą jest p. mgr Maria 
Dziewolska-Derkacz. Do  klasy tej uczęsz-
cza 26 osób (3 sześciolatków i 23 sied-
miolatków. 
 Po odśpiewaniu hymnu, w rytmie 
poloneza,  weszli na scenę bohaterowie 
uroczystości. Odświętnie ubrani, staro-
polskim tańcem wzbudzili zachwyt licznie 
zgromadzonych mam, ojców, babć i 
dziadków. Następnie odbyła się uroczy-

stość Ślubowania. Świeżo upieczeni uczniowie przyrzekali wzorowo się zachowywać, 
szanować kolegów i nauczycieli oraz mienie szkoły. Za pomocą wielkiego ołówka zo-
stali symbolicznie włączeni do szkolnej społeczności. 

 
Potem nastąpiła część artystyczna. Pierwszaki z 

ogromnym zapałem i odwagą recytowali wierszyki, a 
publiczność szalała z podziwu, widząc te inteligentne  
dzieciaki. Na  akademii można była zobaczyć i usłyszeć 
śpiew, taniec regionalny oraz współczesny.  Widzowie  
mieli  okazję przekonać się o wszechstronnych talen-
tach uczniów klasy I. Na koniec obdarzyliśmy gromkimi 
brawami głównych bohaterów uroczystości, wycho-
wawcę i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do zorganizowani imprezy. 
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 Wielu widzów uznało to wydarzenie za  jedno z najbardziej oryginalnych  
w historii Ślubowania uczniów klas pierwszych w naszej szkole.   

Życzymy pierwszakom wielu szkolnych sukcesów! Wierzymy, że będzie o nich 
głośno, oczywiście nie ze względu na hałas, który może być udziałem tej licznej klasy. 

 
Iw-Mad 

 
 

Po uroczystym 
Ślubowaniu 

uczniowie klasy V 
zaprezentowali, 
przygotowany 
pod opieką p. 

Iwony Majcher, 
montaż słowno-

muzyczny. 
 

 
DEN w Gimnazjum 

 
Uczniowie klasy II c, pod opieką p. Agnieszki Mąki, przygotowali pokaz 

mody nauczycielskiej, który wywoływał szczere uśmiechy na twarzach wszyst-
kich oglądających.  

Mamy nadzieję, że nauczyciele będą ubierali się w stroje prezentowane 
przez zgrabne modelki i przystojnych modeli. Przyjrzyjcie się poszczególnym 
propozycjom... 

 
 

 
Oto pierwsza niezwykle arty-
styczna propozycja dla nauczy-
ciela plastyki. Zwraca uwagę 

oryginalny, błyszczący beret. Całość 
uzupełnia gustowna, ręcznie wyszywana 
torebka. 
 
 
 
 

 
 
Przed nami wyjątkowo śmiała kreacja przezna-
czona dla katechety, przypominająca o tym, że 
„nawet z rogami możesz świętym być!”. Obec-
ność rogów na głowie upodabnia nauczyciela do uczniów.  
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Projekt dla nauczycieli biologii. 
Na uwagę zasługuje kapelusz, 
który chroni przed szkodliwym 
działaniem dziury ozonowej 

oraz kalosze szczęścia. Jaskrawe włosy 
rozświetlą każdy, nawet najbardziej 
pochmurny dzień.  
 
 

 
 
 
Oto propozycja ściśle geograficzna.  
Należy przede wszystkim zwrócić 
uwagę na kolorystykę stroju. Do-
pełnieniem całej kreacji jest fanta-
zyjny kapelusz  oraz różowe okulary, przez któ-
re warto spojrzeć na świat, szczególnie po 
zakończeniu odpytywania ucznia ze znajo-
mości mapy. 
 
 

 
A oto strój przeznaczony dla 
nauczyciela wychowania fi-
zycznego. Obcisła koszulka 
podkreśla piękno wysporto-

wanego ciała i tężyznę fizyczną. Zwra-
ca uwagę długość spodni – idealna na 
każdą porę roku. W przypadku ciężkiej 
zimy niedobór nogawek można uzu-
pełnić gustownymi skarpetkami lub 
gumowcami. 
 

 
 
 
Następna propozycja to klasyczny strój dla 
pani uczącej języka polskiego. Anielsko-
baśniowy charakter tej kreacji pomoże 
nauczycielowi cierpliwie wysłuchiwać uczniowskich 
bajeczek. Prosimy zwrócić uwagę na niezawodną 
miotełkę do wymiatania błędów ortograficznych 
z uczniowskich zeszytów, która w tym sezonie całko-
wicie wyparła czerwony długopis.  
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Dla pań uczących  języka angielskiego proponu-
jemy elegancką  kreację w stylu królowej angiel-
skiej. Na uwagę zasługuje bardzo modne w tym 

sezonie połączenie złota ze srebrem. 
 
 
 

 
Spójrz-

cie te-
raz na 

wspaniały strój 
matematyczki. 

Łączy w sobie 
nowoczesność, 
funkcjonalność 

i ekstrawagan-
cję. Kapelusz   

w kratkę, peleryna w kształcie prostokąta, na wewnętrz-
nej stronie znajdują się zawsze niezbędne przybory 
geometryczne, a druga strona to rewelacyjna ściąga 
dla   uczniów. Tak współpracuje wzorowy pedagog z 
uczniem. 
 
 

Kolejna propozycja przeznaczona jest dla na-
uczyciela informatyki. Jak widać, nauczyciel tej 
specjalności jest wzorowo przygotowany do 
zajęć, ma zawsze przy sobie najpotrzebniejsze 

akcesoria komputerowe. Niezwykłym uzupełnieniem 
tego stroju jest przenośne hiperłącze zapewniające  
wszędzie bezpośredni dostęp do Internetu. Przydatnym 
dodatkiem będzie gustowna torba na osobistego lap-
topa. 
 
 

 
 
Ostatnia propozycja to kreacja dla młodej 
nauczycielki wychowania fizycznego o ro-
mantycznej nazwie „Zaślubiny z zawodem”. 
Uroku tej zwiewnej kreacji dodają oryginalne 
kolczyki i przepiękny rakietkowy bukiet. Jego zaletą 
jest wyjątkowa trwałość – nigdy nie zwiędnie! 
 
 
 
 
 
 



 12

 
 
 
    
Konflikt Antygony i Kreona polega na tym, że Antygona chciała, aby 
wszyscy byli równo pochowani, a Kreon tego nie chciał. 
 
Kwas solny ma silne właściwości rżące. 
 
Jak się nazywał syn Kazimierza Wielkiego? Kazimierz Mały... 
 
Mam przeczytać książkę pt. „Opił w rosole" 
 
Matką Juliusza Słowackiego była Salmonella Słowacka. 
 
Kopernik ruszył Ziemię i dlatego zobaczył, ze jest okrągła. 
 
Linijka, kątomierz i cyrkiel to narządy matematyczne. 
 
W górach nie mieszkają ludzie, tylko górale. 
 
Węgiel może być kamienny i brutalny. 
 
Białe motyle, których dzieci żrą kapustę, nazywają się kapuśniaki. 
 
Zygier miał ospowatą sylwetkę kulturysty, a jego wyłupiaste oczy ład-
nie przylegały do twarzy. 

Źródło: Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do powstania tego numeru, w mniejszym lub większym stopniu, przyczynili się (wg kolejności alfabetycznej): Dominika Bryn-
kus, Leon Dolaziński, Justyna Koszarek, Iwona Madeja, Adriana Niemiec,  Paulina Turza, Justyna Wilczek, Wojciech Wilkus. 

 


