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Jutrzenka 
GAZETA JUTRA :-) 

        

       W końcu doczekaliśmy się długo oczekiwanej przerwy świątecznej. Wielu z nas 

spędzi te dni w gronie najbliższych sobie osób. Szeroko rozumiany okres Świąt 

Bożego Narodzenia jest czasem niezwykle uroczystym. Począwszy od adwentu, 

czujemy tę specjalną atmosferę zbliżających się dni, które od dwudziestu wieków 

traktowane są jako czas oczekiwania na narodziny Najświętszego Dzieciątka. Wiemy, 

że na przestrzeni tylu lat zaprzestano przestrzegania wielu obyczajów około 

bożonarodzeniowych, jak choćby bardzo ścisłe przestrzeganie postu, ale wiele z nich 

przetrwało lub uległo jakiejś modyfikacji. Do najbardziej emocjonujących należy nadal 

uroczysty charakter wieczerzy wigilijnej, zwieńczonej pasterką o północy.  W trakcie 

kolejnych dni Świąt i nierzadko aż do Trzech Króli mogą odwiedzić nasze domy grupy 

kolędników. A w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia powitamy Nowy Rok 2015. 

Numer 2/2014-15 
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 25 listopada br. uczniowie naszego gimnazjum bawili się na zabawie andrzejkowej. Zaba-

wa rozpoczęła się o 16.30 i trwała do 19. DJ był ambitny, wiec mamy szczerą nadzieję, że z cza-

sem nabierze większego doświadczenia, czego mu z całego serca życzymy. Nasi koledzy bawili 

się całkiem nieźle. Podczas imprezy miał miejsce także konkurs piękności. Miss Szkoły została 

Magda Ziemianek, a tytuł Mistera przypadł Krystianowi Kapłonowi. Gratulujemy!  

                                                                                                           Natalia Kuczyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             26-27 listopada to z kolei czas na zabawy andrzejkowe dla uczniów szkoły podstawowej 

oraz oddziałów przedszkolnych. Nasza zabawa, tj uczniów klas IV-VI odbyła się 26. 11. od godzi-

ny 16.00 do 19.00. Było wspaniale i  bawiliśmy się świetnie. Zostały zorganizowane różne zaba-

wy, jak „Randka w ciemno”, „The voice of Białka” czy „serce”. W „Randce w ciemno” zostały wy-

brane trzy dziewczyny oraz trzech chłopców. Każdy z uczestników obydwu grup otrzymywał pyta-

nia. Para, której odpowiedzi były podobne tańczyła ze sobą. W konkursie „The voice of Białka” 

można było się wykazać talentem wokalnym. Śpiewaliśmy w grupach 3-4-osobowych lub solo. 

Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Marek z IV b. Drugie miejsce zdobyły Ania Mąka i Wiola Lis z V 

klasy oraz Weronika Rabiańska z VI. Trzecie miejsce wywalczyły dziewczyny z IV a: Natalia Anna 

Rabiańska, Natalia Patrycja Rabiańska, Maja Kamińska oraz Julka Dziubasik. Wszystkie grupy  

zaśpiewały bardzo pięknie.  

        Ostatnią konkurencją było „serce”. Zabawa polegała na tym, że zostało wybranych dziesię-

ciu chłopców i dziesięć dziewczyn, a ich imiona umieszczono na przygotowanych wcześniej pa-

pierowych serduszkach. Nietrudno odgadnąć, że dziewczyny losowały imiona chłopców, a chłop-

cy imiona dziewczyn.  

         Zabawa andrzejkowa była więc bardzo udana. 

                                                                                                Klaudia Faron i Weronika Rabiańska 
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POMÓŻ INNYM  

MIEĆ WSPANIAŁE ŚWIĘTA… 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

          Każdego roku nasza szkoła w okresie przedświątecznym włącza się w różne 

akcje charytatywne. W tym roku do 15 grudnia miała miejsce zbiórka środków czy-

stości, przyborów szkolnych oraz długoterminowych produktów żywnościowych na 

rzecz podopiecznych wolontariatu Szkolnego Koła Caritas, czyli wychowanków Do-

mu Opieki Społecznej prowadzonego przez siostry serafitki z Białki Tatrzańskiej.  

 Akcje tego typu są niewątpliwie bezcenne również dla ofiarodawców. Pozwa-

lają kształtować wrażliwość i empatię, a więc wartości, o których rzadko się mówi w 

naszych czasach. Udział w takich przedsięwzięciach pozwala na głębsze zrozu-

mienie problemów, z którymi borykają się inni ludzie, często żyjący naprawdę bli-

sko nas.   

                                                                                                   Magda Bizub 
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         W styczniu rusza kolejna edy-

cja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Liczymy na szczodrych 

ofiarodawców i entuzjastyczny 

udział naszych wolontariuszy .  

Uczniowie Gimnazjum w Białce Tatrzańskiej 

 

    Konkurs na  najdłuższy  

łańcuch choinkowy - rozstrzygnięty!  
           W klasach I-III szkoły podstawowej oraz w oddziałach przedszkolnych ogło-

szony został konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy. Trzeba przyznać z uzna-

niem, że wszystkie dzieci podeszły do zadania bardzo ambitnie, co zaowocowało 

powstaniem pięknych i niezwykle pracochłonnych ozdób. Jury w składzie, m.in.: 

panie Marta Makowska, Justyna Chaberko-Gał, 

Marta Pilch miało nie lada dylemat z przyzna-

niem pierwszego miejsca i zadecydowało, że  

każdy z  łańcuchów zasługuje na wyróżnienie. 

Wobec tego stworzono 6 odrębnych kategorii, 

żeby móc uhonorować wszystkich młodych arty-

stów. Bezsporne zwycięstwo w kategorii najdłuż-

szego łańcucha zapewniła sobie klasa II b, wyko-

nawszy łańcuch o długości  

 

                                                                                                 AR                                             
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        19 grudnia odbył się szkolny przegląd i konkurs kolęd. Około godziny 10. uczniowie szkoły podsta-

wowej oraz zerówki na deskach sceny domu parafialnego zaprezentowali wybraną przez siebie kolędę i  

zaśpiewali ją w opracowanej specjalnie na tę okoliczność aranżacji. Dzieci oraz ich wychowawcy i rodzi-

ce zadbali o dekoracje nawiązujące do  treści śpiewanych pieśni, kostiumy, rekwizyty i podkład muzycz-

ny. Nie zabrakło zatem stajenki z Świętą Rodziną, aniołków, pastuszków, kolędników. Warto podkreślić, 

że akompaniament do wielu utworów uczniowie wykonali sami, prezentując talent i umiejętności muzycz-

ne. Każda z kolęd była więc  jakby odrębną inscenizacją. Występom towarzyszyły pozytywne emocje, w 

tym chęć pokazania się z jak najlepszej strony. W  końcu nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i  za-

kończenie starego roku to czas radości, nadziei i zgody.  

                                                                                                                                                          AR 
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           Około godziny 11. rozpoczął się przegląd i konkurs kolęd  wykonanych przez uczniów naszego 

gimnazjum. Każda klasa wykonała co najmniej jedną kolędę, starając się o ciekawą i oryginalną aranża-

cję. Przede wszystkim jednak chcąc pokazać jak najwyższe umiejętności wokalno-instrumentalne. Niektó-

re klasy zaprezentowały więcej niż jedną  kolędę lub piosenkę o tematyce świątecznej. Żeby  podkreślić 

wyjątkowy nastrój i podniosłość chwili, młodzież zadbała także o stroje i rekwizyty. Nie zabrakło też instru-

mentalistów—okazuje się, że naprawdę wielu naszych koleżanek i kolegów uczy się gry na rozmaitych 

instrumentach, jak gitara, skrzypce, basy, bębny, instrumenty klawiszowe i dęte.  

       Pierwsze miejsce III a. Drugie miejsce III b.  Trzecie miejsce (po dogrywce) I a. 

Zarówno zwycięzcom, jak i pozostałym kolegom serdecznie gratulujemy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tego typu spotkania są świetną okazją nie tylko zaprezentowania swoich umiejętności. Przede 

wszystkim uczą współpracy i koleżeństwa. Biorąc udział we wspólnym przedsięwzięciu, mamy okazję le-

piej wzajemnie siebie poznać i bardziej polubić.                                            

                                   Anna Marusarz, kl. III a 
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       Przedstawienie Przedstawienie 

jasełkowejasełkowe  

  Tego samego dnia, 19 XII, miało miejsce jeszcze jedno Tego samego dnia, 19 XII, miało miejsce jeszcze jedno 

sceniczne wydarzenie sceniczne wydarzenie --  jasełka przygotowane przez uczniów jasełka przygotowane przez uczniów 

zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjalistów. Autorem zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjalistów. Autorem 

scenariusza i reżyserem był pan Lesław Chowaniec, który rów-scenariusza i reżyserem był pan Lesław Chowaniec, który rów-

nież zadbał o scenografię, światło i sugestywny podkład mu-nież zadbał o scenografię, światło i sugestywny podkład mu-

zyczny. Spektakl miał za zadanie nie tylko przybliżyć widzom zyczny. Spektakl miał za zadanie nie tylko przybliżyć widzom 

okoliczności narodzin Jezusa., większość z nas jest przecież okoliczności narodzin Jezusa., większość z nas jest przecież 

obeznana z zachowanymi informacjami o tym niezwykłym wy-obeznana z zachowanymi informacjami o tym niezwykłym wy-

darzeniu sprzed ponad 2000 lat, ale także wprowadzić w na-darzeniu sprzed ponad 2000 lat, ale także wprowadzić w na-

strój Świąt upamiętniających zaistnienie Cudu oraz wywołać strój Świąt upamiętniających zaistnienie Cudu oraz wywołać 

odpowiednie refleksje. W czasach, gdy Święta Bożego Naro-odpowiednie refleksje. W czasach, gdy Święta Bożego Naro-

dzenia stają się coraz bardziej skomercjalizowane, warto przy-dzenia stają się coraz bardziej skomercjalizowane, warto przy-

stanąć i uświadomić sobie, że obok codziennej gonitwy i wyścigu z czasem, należy znaleźć chwilę rów-stanąć i uświadomić sobie, że obok codziennej gonitwy i wyścigu z czasem, należy znaleźć chwilę rów-

nież na sprawy duchowe, o których często zapominamy lub odkładamy na inny termin, a które tak na-nież na sprawy duchowe, o których często zapominamy lub odkładamy na inny termin, a które tak na-

prawdę są wyznacznikiem i drogowskazem naszego człowieczeństwa. Boże Narodzenie to  początek no-prawdę są wyznacznikiem i drogowskazem naszego człowieczeństwa. Boże Narodzenie to  początek no-

wej ery w dziejach świata, zatem jest to wydarzenie na niewyobrażalną skalę. Z drugiej strony wej ery w dziejach świata, zatem jest to wydarzenie na niewyobrażalną skalę. Z drugiej strony --  jak poka-jak poka-

zuje spektakl zuje spektakl --  wydarzenie niepozorne, niczym jedno z wielu zwyczajnych zdarzeń, które mogłoby nawet wydarzenie niepozorne, niczym jedno z wielu zwyczajnych zdarzeń, które mogłoby nawet 

ujść uwadze wśród dynamizmu ówczesnego życia, gdyby nie różne Boskie znaki, sugerujące narodziny ujść uwadze wśród dynamizmu ówczesnego życia, gdyby nie różne Boskie znaki, sugerujące narodziny 

Mesjasza i Zbawiciela. Zatem istotą Świąt Bożego Narodzenia są w pierwszej kolejności narodziny Boga, Mesjasza i Zbawiciela. Zatem istotą Świąt Bożego Narodzenia są w pierwszej kolejności narodziny Boga, 

a wszechobecny blichtr to jedynie dodatek, który nie  powinien przepychem świecidełek przyćmić tego, co a wszechobecny blichtr to jedynie dodatek, który nie  powinien przepychem świecidełek przyćmić tego, co 

najbardziej istotne. najbardziej istotne.   
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              O ile przegląd kolęd zademonstrował talenty muzyczne, o tyle inscenizacja pokazała zdolności aktor-O ile przegląd kolęd zademonstrował talenty muzyczne, o tyle inscenizacja pokazała zdolności aktor-

skie naszych uczniów. Kasia Łojas jako Maryja, Sebastian Marek skie naszych uczniów. Kasia Łojas jako Maryja, Sebastian Marek --  święty Józef, oboje poważni i wiary-święty Józef, oboje poważni i wiary-

godni w swej pokorze wobec nakazów Boskich. Niezrównany Andrzej Kuruc godni w swej pokorze wobec nakazów Boskich. Niezrównany Andrzej Kuruc --  tym razem w roli samego tym razem w roli samego 

Lucyfera oraz jego pomocnik, świetny pomimo najmłodszego wieku, Jaś Dziedzic z II b. (Jaś zresztą dał Lucyfera oraz jego pomocnik, świetny pomimo najmłodszego wieku, Jaś Dziedzic z II b. (Jaś zresztą dał 

się zapamiętać jako Paw w inscenizacji „Brzydkiego Kaczątka” przygotowywanej jeszcze w zerówce przez się zapamiętać jako Paw w inscenizacji „Brzydkiego Kaczątka” przygotowywanej jeszcze w zerówce przez 

panią Danutę Budz.) W rolę Heroda rewelacyjnie wcieliła się Ania Mąka z V klasy, pokazując dojrzałość panią Danutę Budz.) W rolę Heroda rewelacyjnie wcieliła się Ania Mąka z V klasy, pokazując dojrzałość 

sceniczną, piękną dykcję i majestat odgrywanej postaci. Największą atrakcję zapewnił chyba Demon gra-sceniczną, piękną dykcję i majestat odgrywanej postaci. Największą atrakcję zapewnił chyba Demon gra-

ny przez Oskara Kamińskiego, który wprowadził liczne elementy humorystyczne do przedstawienia, wy-ny przez Oskara Kamińskiego, który wprowadził liczne elementy humorystyczne do przedstawienia, wy-

wołując szczery aplauz publiczności. W pozostałych rolach mogliśmy oglądać: Łucję Goryl, Wiolę Lis, wołując szczery aplauz publiczności. W pozostałych rolach mogliśmy oglądać: Łucję Goryl, Wiolę Lis, 

Maksa Chowańca, Patrycję Żabę, Klaudię Faron, Weronikę Rabiańską, Weronikę Dziedzic, Dominikę Maksa Chowańca, Patrycję Żabę, Klaudię Faron, Weronikę Rabiańską, Weronikę Dziedzic, Dominikę 

Dyrczoń, Agnieszkę Wróbel, Julkę Fiedor, Natalię Koszarek, Walka Nowobilskiego i Kacpra Korkosza.Dyrczoń, Agnieszkę Wróbel, Julkę Fiedor, Natalię Koszarek, Walka Nowobilskiego i Kacpra Korkosza.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ARAR 
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       Natalia Bloch, ur. 27 września w Zako-

panem. Zodiakalna Waga. Absolwentka 

Szkoły Podstawowej w Jurgowie. Obecnie 

uczennica klasy III b Gimnazjum w Białce 

Tatrzańskiej. 

Wiemy, że interesujesz się muzyką. Powiedz, kiedy to się zaczęło? 

W V klasie.  

Jakie gatunki muzyki preferujesz? 

Pop i rock.  

Ile czasu poświęcasz na ćwiczenia gry na gitarze? 

Codziennie przynajmniej pół godziny. 

Jakimi osiągnięciami mogłabyś się pochwalić? 

Zajęłam II miejsce w Konkursie Piosenki Angielskiej. 

Co chciałabyś osiągnąć w tej dziedzinie? 

Marzę o  założeniu własnego zespołu. 

Czego nie lubisz? 

U ludzi nie lubię chamstwa. W kuchni cynamonu. 

Zalet masz niewątpliwie wiele. A co  uważasz za swoją wadę? 

Moją wadą jest to, że potrafię za szybko komuś zaufać.  

A jaką cechę u ludzi cenisz sobie najbardziej? 

Szczerość.  

Czy czegoś się boisz? 

Boję się pająków. 

Co wywołuje u Ciebie  największe emocje? 

Wzruszają mnie niektóre filmy, np. „Titanic”.  

A tak prywatnie - o czym marzysz? 

Nie mam jeszcze konkretnych planów, ale na pewno w kierunku muzyki. 

Co chciałabyś osiągnąć? Kim chcesz zostać w przyszłości? 

Teraz jeszcze tego nie wiem. Ale  może za parę miesięcy będę już wiedziała.  

W imieniu własnym i redakcji życzę Ci wielu sukcesów i spełnienia marzeń. 

Rozmawiała Ania Wojtas 
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             Z cyklu: RADOSNA TWÓRCZOŚĆ MATEUSZA                                                             

 

     Moje spotkanie z przybyszami z innej planety 

 

 Pewnego dnia wyszedłem na podwórko i zobaczyłem wielki talyrz. Był jak pół Bańskiej! 

Lądował powoli, a z daleka dobiegał głos Jyndrzka: „Siado mi na młace, ka bedym krowy 

pasł?”. Po około dziesięciu minutach wylądował. Wyszedł z niego wódz, a za nim pięciu z ob-

stawy. Jeden już telo się rozglądał i telo się po głowie drapaoł, że aż strach! Wódz obcej ra-

sy chciał widzieć naszego wodza.  

     O chwilę przyjechał sołtys, zesiadł z zeleźnioka, prawie miał nowe filcoki ubrane, bo z jar-

maku jechoł. Weszli do talyrza i zaczęli rozmawiać. Nej reszte chyba do niezgody doszło, bo 

tyn lektor telo się dar cosi takiego: „kłaka kłako kłak”. Reszte kie wyskoczyło cosi z dwudzie-

stu tych kosmitów. Chłopy od razu wzięli sztyle od łopat i się zacyni bić. Masakra to telo by-

ła, ze ani na karcmie w Białce w 43! Jo to już się telo boł, coby sołtysowi filcoków nie wzieni, 

bo nowe! Strach posed po chłopach, az im łzy po plecach leciały. Reszte wysed tyn lektor, 

dźwignął taką jakby krompac i strzelyło, to my sićka obudzili się przed karcmą na drugi 

dzień.                                                                     Mateusz Korkosz, prywatne zbiory archiwalne 
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Świąteczne pierniczki 

 1 szklanka sztucznego miodu     

 1/2 szklanki cukru 

 100g margaryny 

 1/2 przyprawy do piernika 

 2 łyżeczki cynamonu 

 1 łyżka kakao 

 1 płaska łyżeczka sody 

 4 szklanki mąki 

Nagrzać piekarnik do 180 stopni. Na gazie rozpuścić w rondelku margarynę, miód, cukier i przyprawy. Pozostawić na pół godziny 

do ostygnięcia, dodać sodę i wymieszać. Wsypać mąkę i zagnieść ciasto (można za pomocą miksera). Ciasto b. cienko wałkować i 

wycinać dowolne wzory. Za pomocą słomki do napojów zrobić dziurki. Piec na papierze do pieczenia ok. 5-8 minut. Wystudzić na 

metalowej kratce. Pierniki można upiec dużo prędzej i przechowywać np. w kartonowych pudelkach.     

                                                                                                                                                                   Natalia Kuczyńska 

SAŁATKA  

Składniki: 

15 orzechów włoskich 

mała puszka ananasów 

10 suszonych śliwek bez pestek 

10 suszonych moreli 

mała paczka rodzynek 

1 banan 

1 łyżka miodu 

1 łyżeczka cynamonu 

można użyć również innych suszonych owoców 

  

Przygotowanie: 

1. Wyłuskaj orzechy ze skorupek. 

2. Przełóż do miski suszone owoce i orzechy. 

3. Zalej je gorącą wodą. 

4. Obierz banana ze skórki i włóż do drugiej miski, dodaj łyżkę miodu, łyżeczkę cynamonu i dokładnie rozgnieć wi-

delcem. Powinna powstać gęsta, gładka papka. 

5. Otwórz puszkę z ananasami i odlej z nich sok do kubka. 

6. Pokrój ananasy i wróć do papki bananowej. 

7. Odcedź suszone owoce i posiekaj je. 

8. Suszone owoce włóż do miski z bananami i ananasem. 

Wszystko dokładnie wymieszaj. 

                                                                                                                             Magda Bizub  
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