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NA DRUGIEJ STRONIE◄◄◄

I nie mamy już wójta, ale burmistrza. Jeszcze na „starym roku” 
burmistrz Marcin Ratułowski odebrał symboliczne klucze do miasta 

od premiera Mateusza Morawieckiego. A jaki będzie ten trwający 
2023 rok? Wypada sobie życzyć, by był czasem zakończenia wojny 
na Ukrainie, by nastał upragniony pokój, a nasi wschodni sąsiedzi 
rozpoczęli odbudowę swojego państwa. W tym numerze gazetki 
podpowiadamy wam - w tekście Marty Maryniarczyk - jak ciekawie 
spędzić wyczekiwane i upragnione ferie. Nie boimy się też trudnych 
tematów, stąd Alicja Malec pisze o wszechobecnym hejcie, który 
i dotyka naszą społeczność. Pora naprawdę z tym skończyć! Pamiętajmy 
też, że wcale nie jesteśmy w sieci anonimowi i że nic nikt nie może 
nam zrobić. Tak absolutnie nie jest! Drogim Uczniom, Nauczycielom, 
Pracownikom Szkoły życzę dobrych, spokojnych ferii. Zapewne 
wrócimy po nich naładowani pozytywnymi emocjami. Do zobaczenia! 

Pan Jan Głąbiński 

Hejt jest zjawiskiem obecnym 
nie tylko w Internecie, ale i 

w „realu”. Chyba każdy wie czym 
jest hejt. Obraźliwe, agresywne ko-
mentarze typu: ,,wyglądasz okrop-
nie”, ,,zabij się” itd. można spo-
tkać wszędzie. W pracy, w szkole, 
w mediach społecznościowych. 
Do bycia ofiarą hejtu przyznaje 
się co czwarty człowiek, niemal 
połowa dzieci, które popełniły 
samobójstwo, zakończyły swoje 
życie przez hejt. Większość ludzi 
nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo 
hejt potrafi boleć. „Nie przejmuj 
się tym”, „Zignoruj to”- słyszymy 
te słowa dość często. To nie jest 
takie proste. Nie da się całkowicie 
o tym po prostu zapomnieć. Zigno-
rujesz to i co zrobisz potem? Zaraz 
znajdzie się kolejny hejter, który 
będzie miał jakiś problem. To nie 
jest okej. Hejt nie jest okej. Mimo 
to istnieje i możliwe, że będzie ist-

nieć przez wiele, wiele lat. Można 
wymieniać sposoby zignorowania, 
powstrzymania hejtu, ale nie mamy 
pewności, że pożegnamy go na za-
wsze. Jedyne co możemy zrobić to 
szukać pomocy/pomagać. Osoba, 
która jest ofiarą hejtu żyje w bar-
dzo dużym stresie. Może cierpieć 
na bezsenność, nerwicę, depresję, 
może się samookaleczać itd. Jeśli 
znacie kogoś kto jest lub może być 
ofiarą hejtu, spróbujcie ją zrozu-
mieć, dać jej wsparcie, pogadać z 
nią. A jeśli sami jesteście ofiarami, 
nie bójcie się porozmawiać. Najle-
piej pogadać z kimś komu ufacie, 
np. z przyjacielem/przyjaciółmi  
z rodziną, z kimś dorosłym. Ist-
nieją też różne telefony zaufania 
np.: telefon 116 111 prowadzony 
przez Fundację Dajemy Dzieciom 
Siłę, który jest czynny całą dobę 
przez 7 dni w tygodniu, także w 
dni ustawowo wolne od pracy.

Księdzu Krzysztofowi Pierzchale, wikaremu parafii NMP 
Królowej Polski w Miętustwie i naszemu katechecie z okazji 
30-tych urodzin życzymy wszelkiego dobra i nade wszystko 
Błogosławieństwa Bożego. Społeczność szkolna

Na wstępie

Żyjemy w mieście
Od 1 stycznia 2023 r. Czarny Dunajec 
powrócił do praw miejskich, a to oznacza że żyjemy
w Gminie Miejsko-Wiejskiej. 

Drogim Babciom i Dziadkom! 
Z okazji Dnia Babci 
i Dnia Dziadka życzymy 
Wam wszystkiego, 
co w życiu najlepsze 
i najpiękniejsze, dużo 
zdrowia, nieustającej radości 
oraz samych pogodnych dni. 
A w szczególności pociechy 
z Wnuków. 

Społeczność szkolna

Naszym zdaniem

Hejt szybko nie zniknie
Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, 

jak bardzo hejt potrafi boleć.

Alicja Malec

Obyśmy nigdy nie byli w takiej sytuacji.
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Średnia klas
kl. 6 - 4,52
kl. 4 - 4,18
kl. 5 - 4,18
kl. 8a - 4,03
kl. 8b - 3,58 
kl. 7 - 3,35
Uczniowie z najlepszymi 
średnimi z poszczególnych klas
Klasa IV
Kamila Toczek - 5,18
Katarzyna Brzegowska - 4,64
Aleksandra Zając - 4,64 
Klasa V
Amelia Domagała - 5,92
Lena Knapczyk - 5,58

Magdalena Sęk - 5,25
Klasa VI
Marta Maryniarczyk - 5,25
Tomasz Potrząsaj - 5,23
Alicja Malec - 5.17
Klasa VII 
Rafał Styrczula - 4,21
Klasa VIII A
Aneta Sroka - 5,50
Aleksandra Topór - 5,14
Weronika Knapczyk - 4,93
Klasa VIII B
Patrycja Ciężczak - 4,71
Szymon Miętus- 4,57
Wiktoria Bobak - 4,07

■

PODSUMOWANIE I SEMESTRU
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Pierwszy semestr 2022/2023 
kończymy różnymi oce-
nami, ale za to w drugim 

wszystko nadrobimy i będzie le-
piej. Czas odpoczynku dla naszego 
województwa małopolskiego za-
czyna się 30 stycznia i 
potrwa do 12 
l u -

t e -
go. Pisząc 

ten tekst patrzę od cza-
su do czasu przez okno i mocno 

sypie, a jeszcze parę dni temu było 
mało śniegu i zastanawiałam się, 
czy uda mi się pójść na narty, czy 
na sanki koło domu. Teraz myślę, 
że śniegu wystarczy do końca ferii. 
A czy Wy wiecie co robić w fe-
rie? Chyba nie chcecie spędzić 
ich przed komputerem, komórką 
czy telewizorem! Miasto i Gmina 
Czarny Dunajec szykuje dla nas 
ciekawe atrakcje. O szczegółach 
informowaliśmy na Facebooku. 
Na pewno jeśli macie ochotę na 
łyżwy, to lodowisko w Czarnym 
Dunajcu jest otwarte od 16:00 (po-
niedziałek-piątek) i od 14:30 (so-
bota-niedziela). Więcej informacji 
uzyskacie ze strony: https://lodo-
wisko.czarny-dunajec.pl  Na miej-
scu możecie wypożyczyć łyżwy.

Na nartach, snowboardzie pojeź-
dzicie na pobliskich stokach np.: 
*wyciąg na Budzu czyn-
ny od 9 do 20 
( o r -

czyk), 
* W i t ó w - s k i 

czynny od 9 do 20 (krzesło, 
orczyk i taśma), *Ski Suche 
czynny od 9 do 20 (krzesło, 
orczyk i taśma). Wszystkie te 
wyciągi oferuję wypożyczalnię 
sprzętu i szkołę narciarską, kar-
nety w różnych cenach. Poleca-
my też wyciągi na Zadziale i na 
Długiej Polanie w Nowym Targu. 
Ciekawą ofertę mają Termy Cho-
chołowskie, czynne od 9:00 do 
późnych godzin wieczornych. 
Jeżeli waszym rodzicom został 
bon turystyczny, który ważny 
jest do końca marca możecie 
go tam wykorzystać – pytajcie 
się o taką możliwość w kasach. 
A może po tak aktywnym czasie 
macie ochotę na film? *Kino „So-

k ó ł ” 

w 

Za-
k o -
p a -
n e m 
do 2 
l u t e -
go wy-
ś w i e t l a animację 
„Kot w butach: ostatnie 
życzenie” godz. 12:00, następna 
animacja to „Mumie” godz. 14:00 
i 16:00 oraz dla nieco starszych 
komedia kryminalna co się zdarzy-
ło w Zakopanem - „Niebezpieczni 
Dżentelmeni” ze świetną obsadą: 
Marcin Dorociński, Tomasz Kot, 
Wojciech Mecwaldowski oraz 
Andrzej Seweryn. Film jest wy-
świetlany o 18:00. Do zobaczenia 
będzie też „Asteriks i Obeliks: 
Imperium Smoka” - jest rok 50 
p.n.e. Cesarzowa Chin, w wyniku 
zamachu stanu przeprowadzonego 
przez zdradzieckiego księcia, zo-
staje uwięziona. Córka porwanej 
władczyni - księżniczka Sass-Yi, 
wraz ze swoim wiernym ochro-
niarzem i fenickim kupcem wyru-
sza do odległej Galii, aby szukać 
pomocy dla swojego kraju. Tak 
oto poznaje Asteriksa i Obelik-
sa – dwóch dzielnych 
bohaterów, 

któ-
rzy nie cof-

ną się przed niczym, 
aby zaprowadzić ład i porządek 
wszędzie tam, gdzie zapano-

wał chaos i bezprawie… 
*Kino „Giewont” w Zakopanem 
zaprasza od 20 stycznia na anima-
cję przygodową „Zadziwiający Kot 
Maurycy” wyświetlany o 13:00. Z 
kolei dla lubiących science fiction 

czeka „Avatar: Istota wody”. 
Więcej aktualnych informa-
cji znajdziecie na stronach 
internetowych kin lub na 
Facebooku. *Kino „Ta-
try” w Nowym Targu 
poleca od 25 stycznia 
godz: 11:30 „BEL-
LA I SEBASTIAN: 
NOWE POKOLE-
NIE” - film fami-
lijny/przygodowy. 
Wielki powrót 
familijnej serii o 
przyjaźni psa i 
dziecka – Bel-
li i Sebastia-
na. Wiele 
c iekawych 
propozycji 
także w 
Miejskim 
Centrum 
Kultury 
w No-
w y m 

T a r g u . 
Spędzajcie ten czas ak-

tywnie i bezpiecznie bez żadnych 
urazów. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Nowym 
Targu, w związku ze zbliżającym 
się okresem ferii zimowych dla 
województwa małopolskiego, 
przypomina najważniejsze zasady 
pozwalające, bezpiecznie i zdrowo 
spędzić wolny czas. Przypomnij-
my zwłaszcza te dotyczące ferii 
zimowych: gdy wychodzisz na 
dwór ubieraj się odpowiednio do 
pogody; zimowe słońce też opala 
- posmaruj odsłonięte części ciała 
kremem ochronnym; do zabawy 
wybieraj miejsca bezpieczne, nie 
zjeżdżaj na sankach z pagórków 
znajdujących się w pobliżu dróg; 
nie wchodź na lód zamarzniętych 
jezior, stawów, rzek; ślizgaj się na 
wyznaczonych ślizgawkach i lo-
dowiskach; zgłaszaj zawsze 
rodzicom/opieku-
nom do-

kąd 
wychodzisz 

oraz informuj ich o 
wszelkich sytuacjach zagroże-

nia (np. kontakty z postronnymi 
osobami). Uważajcie na siebie! 
Życzę udanego wypoczynku. Wi-
dzimy się po feriach w szkole :)

Marta Maryniarczyk

Jak ciekawie spędzić ferie?




Narty, kino, lodowisko. Przedstawiamy ciekawe sposoby 

na to, jak przeżyć dwa tygodnie wolnego od szkoły. 

To też okazja, by wykorzystać jeszcze bon turystyczny 

ważny do końca marca. 
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● Bez tytułu nr 2/2022-2023 ●

Dn. 22 grudnia odbyły się w 
naszej szkole wigilie kla-
sowe. Zobaczyliśmy także 

w wykonaniu uczniów klasy V i 
jednej uczennicy z klasy VI - Mar-
ty Maryniarczyk niezwykle piękne 
jasełka. Przedstawienie pt.”Droga 
do Betlejem” osadzone było we 
współczesnych 
realiach, gdzie 
rządzi pieniądz, 
kariera, moda... 
O tym z poszcze-
gólnymi osoba-
mi rozmawiali 
aniołowie. Nie 
brakło akcentu 
muzycznego w 
wykonaniu Oli 
Łacek i Ame-
lii Domagały. 
Uczniów przy-
gotowała do przedstawienia Pani 
Zofia Leja, które transmitowaliśmy 
na żywo poprzez naszą stronę face-
bookową (relacja wciąż dostępna). 
Pan dyrektor Krzysztof Kula zło-
żył wszystkim życzenia świą-
teczne i noworoczne, a na jego 

ręce harcerze - nasi uczniowie 
współtworzący Drużynę Dzie-
więćSił - przekazali Betlejemskie 
Światełko Pokoju. Przewodniczą-
cy samorządu szkolnego Szymon 
Miętus z klasy 8 wraz z członkiem 
samorządu szkolnego Agatą Sku-
bisz przekazali całej społeczności 

naszej placówki 
edukacyjnej ży-
czenia świąteczne.
W radosnej atmos-
ferze przebiegały 
wigilie klasowe, 
szczególnie waż-
ne były dla klasy 
8 a i 8 b. - To już 
nasze ostatnie spo-
tkanie wigilijne w 
szkole podstawo-

wej - było dużo 
wspomnień, za-

bawnych historii i anegdot z ży-
cia naszej klasy. Niedługo nowy 
etap w życiu, więc tym bardziej 
szczególnie przeżyliśmy to spo-
tkanie - podkreśla Pani Maria 
Tylka, wychowawca klasy 8 b. 

jg

Świąteczna atmosfera 
w czasie wigilii 
klasowych 
i przedstawienie 
z przesłaniem - 
aniołowie rozmawiali 
z ludźmi 
zawładniętymi pracą, 
pieniądzem. Żłóbek, kasa i moda

Życzenia od samorządu szkolnego.

Klasa 8b przy wigilijnym stole.

Harcerze przekazują Panu Dyrektorowi Betlejemskie Światło Pokoju.

Zdjęcia robione w czasie 
przedstawienia aparatem 
fotograficznym, który został 
zakupiony ze środków programu 
Laboratoria Przyszłości. 

Przedstawienie w wykonaniu 
uczniów klasy piątej było pełne 
symboliki życia współczesnych 
ludzi.  

Uczniów do występu przygotowała Pani Zofia Leja. 

Klasa VI gotowa 
do wspólnego swiętowania.

No i proszę jacy nauczyciele szczęśliwi! 
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Z OSTATNIEJ CHWILI: 
W GMINNYM 

KONKURSIE GRUP 
JASEŁKOWYCH I  

KOLĘDNICZYCH KLASA 
V (Z PRZEDSTAWENIEM 

ŚWIĄTECZNYM) ZAJĘŁA 
I MIEJSCE W KAT. II! 

GRATULUJEMY! 
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W listopadzie przeczytaliście 
154 książki. Najlepsi czy-

telnicy to: Marysia Czubernat  i 
Agatka Stefaniak z kl. 1 po 7 ksią-
żek, Andrzej Rafacz z kl. 3 - 5 
książek, Ania Styrczula z kl. 4 - 7 
książek. Wytrwałym czytelnikom 
serdecznie gratuluję i zapraszam 
do biblioteki wszystkich uczniów 
od najmłodszego do najstarsze-
go. Po zmianie planu biblioteka 
jest otwarta także w czwartki na 
długich przerwach. Mam na-
dzieję, że dzięki temu będziemy 
się częściej widywać i będzie-
cie wypożyczać więcej książek.
Przy okazji kiermaszu książki, 

który odbywa się pod hasłem 
„Książka na ferie”, nastąpiło duże 
ożywienie czytelnicze w naszej bi-
bliotece. Bardzo się z tego cieszę. 
Najwspanialsze jest to, że pojawia-
ją się coraz częściej uczniowie klas 
starszych. Liczę na częste odwie-
dziny także po kiermaszu. Wasze 
koleżanki sprzedały bardzo dużo 
książek za łączną kwotę 890 zł. Za 
część tej sumy możemy zakupić 
nowości do naszej biblioteki. Tak 
więc w drugim semestrze przygo-
tujcie się na nowe książki. Życzę 
wszystkim udanych ferii i dobrego 
wypoczynku także z dobrą lekturą.

Pani Maria Tylka

1) Kto tu rządzi? Praca sołtysa 
i rady sołeckiej w naszej wsi. 
Format wyłącznie A4, technika 
malarska dowolna. Termin 
oddawania prac: po feriach 
zimowych. 
2) Bajki, baśnie i legendy. 
Format A3, A4. Technika - tylko 
malarstwo na szkle. Termin 
oddawania prac: po feriach 
zimowych lub do końca lutego. 
3) Tatry - moja miłość - Tatry 
barwami jesieni malowane. 

Format - tylko A3. Technika 
dowolna bez użycia plasteliny. 
Termin oddawania prac: 
po feriach zimowych. 
4) Jan Paweł II - mój autorytet. 
kl. 1-3 Jan Paweł II wśród nas, 
kl. 4-8 Jan Paweł II pielgrzym. 
Format dowolny, technika 
dowolna. Termin oddawania prac: 
początek marca lub wcześniej. 

Więcej szczegółów 
u Pani Janiny Hawryły-Naglak. 

►►►KONKURSY/BIBLIOTEKA

Angielskie słowo
Szkolny Konkurs 

Językowy „Picture 
Dictionary” dla klas 1 - 3 

już rozstrzygnięty. 

Zadaniem uczniów było zobra-
zowanie znaczenia wybra-

nego słowa w języku angielskim 
za pomocą elementów, które ono 
oznacza. Miejsce I Oskar Za-
wodniak kl.3, miejsce II Kinga 
Kiernia kl.3, miejsce III Leon Li-
pień kl.1. Wyróżnienia: Malwina 
Truchan kl.2, Szymon Sroka kl.2, 
Jakub Liszka kl.2, Justyna Kula 
kl.3. Gratulujemy zwycięzcom 
oraz wszystkim biorącym udział 
w konkursie. Opiekunem konkur-
su była Pani Monika Chowaniec.

■
Uczestnicy szkolnego 

konkursu i ich prace.

KRÓTKO
Amelia Domagała kl. V i Marta Maryniarczyk kl. VI reprezentowały 
szkołę w II Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Żywa 
okładka”. Naszą szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
2022/2023 „Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego” 
reprezentowała Katarzyna Brzegowska z klasy IV. 



Książka na ferie
Życzę wszystkim udanych ferii 

i dobrego wypoczynku także z dobrą lekturą.

Ciekawych książek na kiermaszu było pod dostakiem. 
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ZAPROSZENIE
OFERTA KONKURSÓW PLASTYCZNYCH



Znamy oficjalne wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Angielskiego „Zostań 
Mistrzem Słówek!”. Z przyjemnością przekazujemy dobre wieści! Amelia 
Domagała kl. 5, Lena Knapczyk kl. 5, Grzegorz Kij kl. 5, Aleksandra To-
pór kl. 8a - to laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Językowego „Zostań 
Mistrzem Słówek!”. Co więcej, organizatorzy byli pod wielkim wrażeniem 
niektórych prac uczniów! Dlatego dodatkowo postanowili wyróżnić i na-
grodzić 9 uczniów z całej Polski. W tej szczęśliwej 9 znalazła się Ola Topór. 
Gratulujemy!
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Święta w innym państwie
Boże Narodzenie na plaży!? Czemu nie! 

Plaże nad Oceanem Atlantyckim 
są przepiękne nawet zimą. 

Dn. 22 grudnia razem z 
mamą i bratem polecieli-
śmy z Krakowa na Wy-

spy Brytyjskie. Lot minął bardzo 
sprawnie i bez żadnych kompli-
kacji. Widoki były nieziemskie. 
Na lotnisku w Bristolu byliśmy 
już ok. godziny 19.00, po ponad 
dwóch godzinach w powietrzu. 
Przyjechał po nas wujek z synem. 
Dojechaliśmy do miejscowości, w 
której spędziliśmy już resztę cza-
su. Nazywa się Okehampton. Jest 
to nieduże miasto położone na 
terenie Parku Narodowego Dart-
moor, w pobliżu granicy między 
Dewonem a Kornwalią. Święta 
spędziliśmy tak samo jak co roku, 
tylko w powiększonym gronie 
i w innym państwie. Na naszym 
stole zagościły polskie potrawy 
wigilijne, ale nie brakowało po-
jedynczych, typowo angielskich 
dań (przede wszystkim słodkie 
babki). Oprócz zwiedzania Oke-
hampton jeździlismy do sąsia-
dującego z tym miastem Exeter. 
Mieszka tam moja ciocia, z którą 
też spędziłam bardzo miło czas 
po i przed świętami. W połowie 
pobytu w Anglii pojechaliśmy do 
Kornwalii, w której przeżyliśmy 
naprawdę przyjemny i ciekawy 

dzień. Pojechaliśmy nad Ocean 
Atlantycki i do ogrodu botanicz-
nego ze strefami klimatycznymi. 
Pobyt tam był naprawdę przyjem-
ny! Morska bryza i te widoki... 
Mówiąc o ludziach zamieszkują-
cych Wyspy Brytyjskie, nie ma 
wątpliwości, że stwierdzenie, iż 
są bardzo pozytywnie i miło na-
stawieni do drugiego człowieka 
jest rzeczywiście prawdziwe. Już 
teraz wiem, że kiedyś jeszcze wró-
cę do tego kraju, bo życie tamtej-
szych ludzi różni się od tego tutaj.

Weronika Knapczyk

Piękna plaża nad Oceanem 
Atlantyckim.

Zachody słońca nawet zimą 
bywają na Wyspach Brytyjskich 

bardzo ładne.

Angielski strumyk...
Nasi uczniowie co jakiś czas 

trafiają w różne zakątki świata.

Roślinością w ogrodzie 
botanicznym można się zachwycić.

Z Krakowa do 
Bristolu można polecieć bezpośrednim rejsem, lot trwa około 2h i 30 min. Połączenia realizowane są przez tanie linie lotnicze Buzz i odbywają się kilka razy w tygodniu.



To, że Czarny Dunajec utracił prawa miejskie 
w 1933 r. nie było spowodowane względami 

ekonomicznymi czy decyzją ówczesnych władz 
lokalnych i mieszkańców, ale zmianą przepisów 
dotyczących województw południowej Polski, 
gdzie zapisano regułę o utracie praw miejskich 
przez miejscowości liczące do 3 tys. mieszkań-
ców. Czarny Dunajec oscylował poniżej tej licz-
by do końca okresu międzywojennego. 
O powrocie do miejskich korzeni zdecydowała 
Rada Gminy Czarnego Dunajca, radni podjęli 
uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych w kwestii odzyskania praw 
miejskich przez Czarny Dunajec. Mieszkańcy 
wypełniali ankietę, w której odpowiadali „tak”, 
„nie” lub „nie mam zadania”. Jednocześnie na 
terenie całej gminy trwała kampania społeczna 
promująca przyszłe, stare-nowe miasto podha-
lańskie. 
- Czarny Dunajec nabył większą możliwość w 
staraniu się o środki przewidziane na działania 
rewitalizacyjne. Ponadto Czarny Dunajec, jako 
miasto i tym samym cała gmina może wystę-
pować o dotacje unijne, które do tej pory były 
dla nas niedostępne - mówi Marcin Ratułowski, 
burmistrz Czarnego Dunajca. 
Ostateczną decyzję o tym, że Czarny Dunajec 
wraca na mapę Polski jako miasto zdecydowała 
Rada Ministrów, stąd pod koniec 2022 r. wło-
darz Marcin Ratułowski odebrał z rąk premie-
ra Mateusza Morawieckiego akt nadania praw 
miejskich dla Czarnego Dunajca i symboliczne 
klucze do miasta. 

jg
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Burmistrz Marcin Ratułowski 
z premierem Mateuszem Morawieckim.
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►►►CIEKAWA POSTAĆ/HISTORIA

Józef Rafacz urodził się w Czarnym Du-
najcu jeszcze pod koniec XIX w., bo 30 
stycznia 1890 r. Rodzice, Maciej i Paulina, 

od razu wiedzieli, że ich syn zajdzie daleko. 
Pierwszą szkołą, jaką ukończył, była oczywi-
ście placówka w Czarnym Dunajcu - szkoła 
ludowa, czteroklasowa, mieszana. Kształcił 
się tam do 1899 r. Rodzice postanowili wysłać 
go na dalsze nauki do Krakowa, do Gimna-
zjum św. Jacka. W tamtych czasach nawet dla 
średnio zamożnej rodziny był to spory wyda-
tek. Ale młody góral, odznaczający się silną 
wolą, uporem i konsekwencją, radził sobie 
całkiem nieźle, udzielając choćby korepetycji.
W 1908 r. był już maturzystą. Po egzami-
nie dojrzałości oczywiście kontynuował na-
ukę. Gimnazjum zamienił na Wydział Fi-
lozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mieszkając w Krakowie, nie zerwał kontaktów 
ze swoją rodzinną miejscowością. W sierpniu 
1913 r. wziął udział w III Zjeździe Podhalan, 
zorganizowanym właśnie w Czarnym Dunajcu. 
Józef Rafacz pełnił wówczas funkcję sekretarza. 
Był to ostatni zjazd ZP przed I wojną światową, 
gdyż większość działaczy, podobnie jak bohater 
tego tekstu, znalazła się na froncie w szeregach 
wojska austriackiego i Legionów, co zresztą 
odbiło się na zdrowiu profesora. Pomimo wo-
jennych zawirowań kontynuował naukę, stąd w 
chwili zakończenia I wojny światowej miał 27 
lat i był podwójnym doktorem - filozofii i prawa.
Józef Rafacz w latach 20. XX wieku zasilił kadrę 
naukową Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go. W swojej pracy badawczej nigdy nie szczę-
dził czasu na artykuły o szeroko pojętym Podha-
lu, poddawał nasz region głębokiej i bardzo cie-
kawej analizie, jak choćby w tekście pt. „Ksiądz 
Jerzy Cezary. Z dziejów starostwa czorsztyń-
skiego. Czynnik gospodarczy w dawnym pra-
wie wiejskim”. Opublikował też cieszącą się do 
dzisiaj sporym zainteresowaniem wśród histo-
ryków i znawców pozycję pt. „Dzieje i ustrój 
Podhala nowotarskiego za czasów dawnej 
Rzeczypospolitej Polski”. Książka jest wciąż 
poszukiwana w antykwariatach. Ciekawostką 
jest zapewne fakt, że maszynopis podarowany 
przez Rafacza Związkowi Podhalan nie został 
opublikowany w formie książki, ponieważ or-
ganizacja nie miała na to odpowiednich fundu-
szy. Ostatecznie autor sam znalazł sponsorów. 
By mieć materiał badawczy, wielokrotnie przy-
jeżdżał w strony rodzinne. Istotnych informacji 
dostarczały mu archiwa parafialne i prywat-
ne zbiory. Przesiadywał także w Archiwum 
Państwowym w Krakowie, Bibliotece Jagiel-
lońskiej czy Muzeum Czartoryskich. Łącz-
nie jest autorem około 100 prac naukowych.
Nigdy nie bał się zabierać głosu w sprawach 
kontrowersyjnych. Dał temu wyraz choćby 
poprzez liczne artykuły argumentujące prawa 
Polaków do terenu Spiszu i Orawy. Miał prze-
ogromny autorytet wśród młodzieży, o czym 
niech świadczy fakt, że po podjęciu pracy na 

KUL-u stanowisko Józefa Rafacza, broniącego 
prawa Polaków do Orawy, poparła młodzież 
poprzez założenie Akademickiego Komitetu 
Ziem Plebiscytowych. Mieszkaniec Czarne-
go Dunajca nie szczędził też nigdy grosza na 
wsparcie działań niepodległościowych. Tak 
było choćby podczas zbiórki profesorów w 
czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.
Swoją mocną postawę wyraził także w latach 
30. XX wieku jako znany i ceniony profesor 
prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a cho-
dziło o antysemityzm. Skierował wręcz proś-
bę do swoich polskich studentów o tolerancję 
i poszanowanie praw młodzieży żydowskiej. 
Pewnie dzisiaj byłby za zwalczaniem hej-
tu i wszelkich przejawów mowy nienawiści.
Trzeba też dodać, że na Uniwersytecie War-
szawskim Józef Rafacz pełnił wiele zaszczyt-
nych funkcji, m.in. był dziekanem Wydziału 
Prawa. Można powiedzieć, że poświęcił mu 
się bez reszty, nawet prowadząc tajne kom-
plety w okresie II wojny światowej, przez 
co zresztą był bezpośrednio narażony na 
śmierć. Ręka oprawcy dosięgła go w pierw-
szych dniach Powstania Warszawskiego.
Najprawdopodobniej nasz bohater, do 
1989 r., jest jedynym mieszkańcem Czar-
nego Dunajca, który w karierze naukowej 
zaszedł tak daleko, piastując jednocze-
śnie eksponowane stanowiska na uczelni.
Józef Rafacz nie brał udziału w czynnym ży-
ciu politycznym. Nie należał do żadnej ówcze-
snej partii. Sympatyzował, co było związane 
z jego podhalańskim pochodzeniem, z ru-
chem ludowym. Nie brał udziału w organiza-
cji sanacyjnej. Zachowywał trzeźwy umysł, a 
kształcąc młode pokolenie prawników, czynił 
to w oparciu o wolność i zasady demokracji. 

Pan Jan Głąbiński 
Korzystałem z książki dr Anny Jach pt. 

„Życie i twórczość Józefa Rafacza” z 2010 r.

Profesor na nasze czasy
Nieco zapomniany prof. Józef Rafacz z Czarnego Dunajca był wybitnym 

historykiem państwa i prawa polskiego, pracował na kilku uniwersytetach. 
Został rozstrzelany przez hitlerowców w czasie Powstania Warszawskiego.

Wybitny czarnodunajczanin.
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Wójta 
zamienili 

na burmistrza
Do miast podhalańskich Nowego 

Targu i Zakopanego dołączył także 
Czarny Dunajec, który prawa 

miejskie utracił w 1933 r. 

Rynek w Czarnym Dunajcu..
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Pierwszy raz na biegówkach stanęli nasi 
koledzy z Ukrainy. Przeczytajcie jakie 
mają w związku z tym spostrzeżenia. 

***

Cześć, nazywam się Andrii Sikora, jestem 
teraz uczniem 7 klasy.  Aktualnie w na-

szej miejscowości spadło dużo śniegu. Byli-
śmy z klasą na wychowaniu fizycznym. Nie 
jestem zbyt dobry w jeździe na nartach, ale 
dzięki dobremu nauczycielowi wiem jak już 
na nich jeździć. To dla mnie cud, że ucznio-
wie w szkołach jeżdżą na nartach. Bardzo 
mi się podoba, że uczę się czegoś nowego.
Привіт, мене звати Сікора Андрій, зараз 
я учень 7 класу. У нашому місті випало 

багато снігу.  Сьогодні ми з класом на 
уроці фізкультури каталися на лижах.  Я не 
дуже добре катаюся на лижах, але завдяки 
хорошому вчителю фізкультури я вже вмію 
кататися на лижах. Для мене це диво, що 
учні в школі катаються на лижах, мені дуже 
подобається, що я дізнаюся щось нове.

Andrii Sikora 

Dzień dobry, mam na imię Vlada, jestem 
z Ukrainy, miasta Odessa, ponieważ 

mieszkam blisko morza, nie mamy tak dużo 
śniegu jak w Polsce. Ostatni raz taka pogo-
da jak tutaj była u nas 5-10 lat temu. Nigdy 
nie jeździłam na nartach, a pierwszy raz na 
nich stanęłam tu w Polsce. Wiele razy upa-

dłam, ale po jakimś czasie zaczęłam jeździć. 
Bardzo mi się to spodobało, postaram się na-
uczyć jeździć lepiej. Jestem bardzo wdzięcz-
na, że mogę jeździć na nartach w szkole.
Доброго дня , мене звати Влада, я з України 
місто Одеса так як я живу коло моря в нас 
не так багато сніга так як в Польші, останній 
раз такий клімат як в Польші був 5-10 років 
тому. Я ніколи не їздила на лижах і перший 
раз я встала на них тут у Польші, я багато 
раз падала але по трохи починала їздить, 
мені дуже сподобалося, буду намагатися 
навчиться їздить краще. Я дуже вдячна 
що мене в школі навчили їздить на лижах.

Vlada Sonhurova

Dobry 
czas na narty

Zimowa aura umożliwia nam 
w tym roku organizację lekcji 
z wychowania fizycznego na 

zewnątrz. Możemy doskonalić swoje 
umiejętności na biegówkach. 
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Vlada cieszy się z zajęć na nartach. Andrii dobrze sobie radzi na nartach.

Uczniowie "robią" za szkolny ratrak.



S

● Bez tytułu nr 2/2022-2023 ●

►►►MIGAWKI Z ZAJĘĆ 
Bez 
tytułu

str. 9

Notatka wcale nie musi być nudna! 
Przekonali się o tym uczniowie klasy 8a i 8b 
na lekcji geografii. Zadaniem uczniów było 
przygotowanie sketchnotki do lekcji dotyczącej 
jednego z afrykańskich państw - Kenii. Notatki 
wizualne, czyli takie, które łączą krótki tekst, ob-
razki oraz inne elementy graficzne pozwalają o 
wiele efektywniej przyswajać wiedzę i są ciekawą 
formą zilustrowania omawianych treści. Przyda-
ją się nie tylko do nauki, ale rozwijają kreatyw-
ność uczniów, a w przypadku pracy grupowej 
integrują również klasę.

Uczniowie zadbali o odpowiednie stroje.



Co tam się działo? Padały strzały, a niektórzy trafili do niewoli. 
Życie na tzw. czarnym lądzie obfituje w wiele niespodzianek! 

Afrykański pojedynek na lekcji

Scenki przedstawiające życie ludności afry-
kańskiej, ich wykształcenie, związane z 
nimi ciekawostki oraz występujący na tym 

kontynencie klimat przygotowały klasy 8a i 8b. 

Z tych krótkich, lecz pouczających występów 
można było dowiedzieć się wiele interesujących 
ciekawostek. Wiedzieliście może, że Afryka jest 
zasobna w surowce mineralne, oraz, że z tego 
kontynentu pochodzi około 1/2 światowej pro-
dukcji kobaltu, platyny, chromu i diamentów? 
Nie ma tam wielu szkół, dlatego niewykształ-
ceni ludzie nie mogą znaleźć dobrze płatnych 
prac, dzięki którym, ich życie wyglądałoby tak 
samo jak nasze. Na kontynencie afrykańskim 
znajduje się Sahara, czyli największa pustynia 
świata (Od Wyspy Kanaryjskiej - Fuerteventury 
dzieli ją niespełna 100 km!). Za to najdłuższą 
i najzasobniejszą rzeką w tych stronach jest 
Nil. W Afryce występują potworne susze, które 
przyczyniają się do umierania ludzi i zwierząt. 
Głód i bieda przeplatają się z wojnami ple-
miennymi, które w znacznym stopniu ob-
niżają poziom życia. Misjonarze między 
innymi z Polski pomagają mieszkańcom 
poprzez modlitwę i pomoc rzeczową, np. 
zbiórki lekarstw, rzeczy codziennego użytku. 
Lekcja była dla nas nie tylko podsumowa-
niem materiału, ale także czasem uświado-
mienia sobie niedostatków życia w Afryce.

Kinga Knapczyk
Weronika Knapczyk 

Co mu się stało? Patryk Bednarz 
na...kontynencie afrykańskim. 
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ZERÓWKA/PROJEKT◄◄◄
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Zerówka kolejny raz bierze udział w ogólnopolskim programie
Uczymy Dzieci Programować.

Poznajemy 
właściwości 

wody i robimy 
eksperymenty.
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#LaboratoriaPrzyszłości. W ramach programu 
#laboratoriaprzyszłości uczniowie klasy 8b na lekcji informatyki 
korzystali i składali zestawy do robotyki. Wyposażenie zakupione 
w ramach programu służy rozwijaniu interdyscyplinarności, 
kreatywności, współpracy i innych umiejętności.
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Zespół „Mali Miętusianie” wystąpił w niedzielę 8 stycznia 
z przedstawieniem jasełkowym w kościele w Miętustwie. Wśród 
członków zespołu są oczywiście nasi uczniowie. Dziękujemy za wasze 
zaangażowanie! 

Klasa 7 gościła 12 stycznia w oddziale przedszkolnym i zerówce, gdzie 
uczniowie wystąpili z krótkim przedstawieniem pt. „Jak mogła wyglądać 
podróż Trzech Króli do stajenki”. Pomysłodawcą scenki była Pani Joanna 
Łacek.

Klasa 1 tej zimy dokarmia ptaki. Karmik umieścił przed szkołą 
nasz pan konserwator Władysław Styrczula.  Zapraszamy na zakupy 

na przerwach do naszego sklepiku..

Klasa pierwsza otrzymała 17 
kartek świątecznych z różnych 
stron Polski w ramach wymiany 
przedświątecznej. W związku 
z nieobecnością nauczyciela przed 
świętami uczniowie otworzyli 
je po przerwie świątecznej, czyli 
już w nowym roku. Uczniowie 
postanowili wysłać pozdrowienia 
z Zakopanego w podziękowaniu 
za życzenia i piękne kartki.

Ekologiczny stworek lub pojazd 
w wykonaniu uczniów klasy 5.

Zabawy na śniegu - klasa 1.



Nasza szkoła włączyła 
się do akcji „Światełko 
dla Ukrainy”. Jej 
organizatorem jest 
Fundacja Kyoto - 
Kraków. Ze względu 
na rosyjskie ataki 
rakietowe, jedną z 
największych potrzeb 
obecnie na Ukrainie jest zapewnienie światła w mieszkaniach i domach. 
Zachęcamy do przynoszenia zapałek, świeczek nowych lub lekko 
wypalonych, wkładów do zniczy, ale nie same znicze i tzw. tea-lighty, ze 
względu na ich wagę. Zbiórka organizowana jest w sekretariacie szkoły. 
Oprócz wartości materialnej związanej ze świeczkami, światło jest również 
symbolem siły, a przede wszystkim nadziei i solidarności z narodem 
ukraińskim.


