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DLA CHOREJ OLGI
Z WIELKOPOLSKI
UZBIERALIŚMY
BLISKO 2500 ZŁ!
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MISTRZ PISMAKÓW 2009, 2016

Miesięcznik Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem
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JAKI KIERUNEK? WAKACJE!
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Covidowe bolączki uczniów

Brak prądu czy Internetu to najmniejsze problemy,
które ze względu na wyrafinowane poczucie
humoru pracowników w elektrowniach i firmach
typu Orange najczęściej dotykały uczniów podczas
sprawdzianów, kartkówek i odpytywania.

Przed Nami czas wakacji. Czas bardzo upragniony,
wyczekiwany. Ten rok szkolny, który właśnie
kończymy nie należał do łatwych. Wszyscy razem,
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele i rodzice –
wszyscy musieliśmy zmierzyć się z rzeczywistością
nauki zdalnej. Jak podeszliśmy do tej sprawy? Jak
zdaliśmy ten „egzamin”? Ocenę, nie tak jak na
świadectwie, musimy sobie wystawić sami…

W
W

obec tych trudnych spraw,
i zapewne wielu innych –
czas wakacji widzimy zapewne
wszyscy jako czas odpoczynku,
relaksu, jak to mówimy teraz
popularnie „chiliout’u”.
Każdy z Nas, kto podejmuje
jakąkolwiek pracę, także każdy
uczeń, nauczyciel – może, a
nawet powinien – odpocząć.
Dobrze, z zaangażowaniem
wykonana praca, zadanie, nauka
– jest wynagrodzona dobrym
odpoczynkiem. Zapewne wielu
z Nas odłoży na czas wakacji, to
co związane ze Szkołą, a zajmie
się innymi, „przyjemniejszymi”
sprawami. Będzie więcej zabawy,
gry w piłkę, jazdy na rowerze,
spotkań
z bliskimi.
K O
N Może
D udaOsię
Nam gdzieś wyjechać z Naszymi
najbliższymi (liczymy na „znaki”,
jakie miejsca uda się Wam
odwiedzić). Być może będzie
więcej czasu poświęconego na
komputer/tablet/telefon czy TV,
ale oby nie tylko na „to”/nie za
dużo „to”.

przebywać, odpoczywać, bawić
się – Nasz Dobry Ojciec – będzie
czekała na Nasze dobre życie,
na postępowanie wg Dekalogu,
innych Przykazań… On będzie
Nam, jak zawsze, pomagał,
błogosławił, prowadził – jeśli
tylko My sami nie zostawimy Go
gdzieś „z boku”.
I znów – jak podczas tego
roku szkolnego spędzonego w
większości w Domu – ocenę
za czas wakacji, czy będzie
On z Bogiem, czy bez Niego –
będziemy musieli wystawić sobie
sami…
Do dzieła!!
Wasz – x. Michał
Udanych
L PS. E
N wakacji…
C J
razem z Bogiem.

E



J

ako Wasz katecheta pragnę
Was wszystkich, i Młodszych,
i Starszych zaprosić dziś do
refleksji, że jest część Życia, od
której nie ma wakacji… Jest nią
Nasza relacja do Pana Boga. Oby
nie było tak, że zrobimy sobie
„wakacje od Boga”. On ciągle na
Nas będzie czekał na niedzielnej
Mszy Świętej (nawet jeśli miałaby
być w innym kościele, a nawet w
innym języku). Będzie czekał na
Nas podczas porannej i wieczornej
modlitwy (a może… jest to
czas, żeby na nowo spróbować
pomodlić się razem z najbliższymi
w domu??). Tam gdzie będziemy

Kiedy będziecie w bliższej lub
dalszej okolicy pamiętajcie choćby
o niedzielnej Mszy św.

FOT.WOJCIECH KOSAKOWSKI

FOT. JAN GŁĄBIŃSKI

Wakacje… a Pan Bóg?

Ż

ycie w XXI wieku nigdy
nie było łatwe, zawsze coś
było na rzeczy, jak nie kolejki
po lody Ekipy to ustawa RODO,
przez którą nie mógłbym napisać
nawet imienia i nazwiska mojej
mamy (Ewa Szczęch-Migacz,
na szczęście się zgodziła)
kończąc na driftującym statku,
który zablokował kanał Sueski i
połowę światowego transportu, a
jeszcze rok temu nie można było
nawet spokojnie się załatwić, bo
brakowało papieru toaletowego
z powodu „PLANDEMII”.
Życie w czasach koronawirusa
jak mówi prawie każdy uczeń to
najtrudniejsza sytuacja w życiu
jaka go spotkała. Wielu uczniów
narzekało, że nie mogą nawet
spokojnie zjeść śniadania, czy
obiadu na lekcji, bo nauczyciel
wymyślił sobie, że weźmie go
do odpowiedzi. Brak prądu
czy Internetu to najmniejsze
problemy, które ze względu na
wyrafinowane poczucie humoru
pracowników w elektrowniach i
firmach typu Orange najczęściej
dotykały uczniów podczas
sprawdzianów, kartkówek i
pytań. Rodzice pomimo braku
przymusu „dowożenia” dzieci do
szkół (bo kilometr to za daleko)
też mieli ciężko. Musieli oni
wytrzymywać piski dzieci na
lekcjach online w podstawówkach
poprzez pomaganie im w
niektórych zadaniach, kończąc na
niemiłosiernych pytaniach typu
„kiedy będzie obiad?”.

N

auczyciele za to sami
nauczyli się wielu rzeczy,
a w szczególności wiary w
stosunku do uczniów i zauważyli,
że uczniowie w końcu traktują
szkołę na poważnie, ucząc się do
każdego tematu. Mimo wszystko
dziwnie się uśmiechali jak
uczniowie dostawali dobre oceny,
jakby nadal było coś nie tak. Moją
wypowiedź zakończę tym, że
naprawdę brakuje mi podróży z
moim ulubionym kierowcą busa
z wąsem i czekania po godzinie
na lekcję jak i po lekcji na busa,
żeby móc dojechać do domu na
16, by zjeść obiad, a następnie
o godzinie 17 zacząć uczyć się,
aby o 23 skończyć wypełnianie




swoich obowiązków. Później
czeka mnie już tylko zjedzenie
kolacji i kąpiel, żeby o 24 położyć
się do łóżka z myślą, że jutrzejszy
dzień (który zacznie się dla mnie
o 6 rano) czyli sprawdzian, 2
kartkówki i kilka pytań sprawia,
że dochodzę do konkluzji, że
mimo tego iż w Chinach panuje
komunizm, a w Polsce demokracja
systemy uczniów zbytnio od
siebie nie odbiegają – i my jak i
oni wspaniale wykorzystujemy
swoje dzieciństwo i czas
bycia młodzieżą. Zauważyłem
również, że pracuje dłużej od
moich rodziców, przy czym moi
rodzice zarabiają pieniądze, a
ja mam za to nic, to się nazywa
prawdziwa najniższa krajowa.
Minister Edukacji Narodowej
chcąc też pomóc swoim
kolegom z Ministerstwa Sportu
i Turystyki zadbał również o to,
żeby turystyka nie przekroczyła
normy, więc zezwolone jest
zadawanie zadań na weekend
oraz sprawdziany i inne formy
sprawdzania wiedzy uczniów
zaraz po weekendzie. Dzięki
temu ma nie brakować miejsc,
czy to na plaży czy w górach na
parkingach. Warto dodać, że w
niedzielę – Dzień Boży zasypiam
z myślą, że czeka mnie następny
super tydzień, pełen wyluzowania
z moimi ulubionymi książkami.

D

opowiem jeszcze, że felieton
ten miał wynosić 200 słów,
jednak od niechcenia napisałem go
na 500, przy czym jestem pewien,
że Szanowny Pan Przemysław
Czarnek na pewno nie byłby
usatysfakcjonowany tak niskim
poziomem, dlatego spodziewam
się utrudnień matur.
Adrian Migacz


● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●
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J

W roku szkolnym 2020/21 przeczytaliście 1369
książek, co daję średnią na jednego ucznia 8,1
przeczytanych książek.

ak wynika z wykresów zarówno
w ilości książek jak i średniej na
ucznia przoduje klasa 1. Serdecznie gratuluję naszym najmłodszym
czytelnikom i życzę, aby zamiłowanie do książki pozostało z Wami
na zawsze. Ponadto było źródłem
wiedzy, radości, rozrywki i praw-

dziwej przyjemności. Chciałabym
w tym miejscu podkreślić, że nasza
„zerówka”, która czyta dopiero od
drugiego półrocza zajmuje miejsce
tuż za podium - brawo kochane „zerówiaczki”! Mam nadzieję, że po
wakacjach będziecie równie licznie i chętnie odwiedzać bibliotekę.
Pani Maria Tylka

Najlepsi czytelnicy
w mijającym roku szkolnym 2020/2021

Zerówka: 1 miejsce – Wojtek Figiel – 26 książek, Claudia Bzdyk – 14
książek, Agatka Stefaniak i Zuzia Rafacz – 13 książek, Basia Kula –
12 książek. Klasa 1: 1 miejsce – Justynka Kula – 50 książek, Antek
Stefaniak – 43 książki, Paulinka Głąbińska – 35 książek, Klimek Bobak
– 25 książek, Dawid Leja – 19 książek, Anastazja Kula – 16 książek,
Kinga Kiernia i Julka Ciszek – po 14 książek, Kamil Fiedor – 11 książek.
Klasa 2: 1 miejsce – Gosia Figiel – 25 książek, Marcelinka Leja – 20
książek, Kamilka Toczek i Kasia Brzegowska po 18 książek, Basia
Wilczek – 15 książek, Julka Obyrtacz i Iza Bachleda po 14 książek,
Kamilka Kula i Mateusz Urbaś po 13 książek, Iza Budz – Kowalczyk
– 12 książek, Gabrysia Graca, Jaś Kierys, Franek Kwiatkowski, Kamil
Wyrostek po 11 książek. Klasa 3: 1 miejsce – Magda Sęk – 23 książki,
Lenka Knapczyk i Kinga Fiedor po 20 książek, Amelka Domagała
– 19 książek, Ola Łacek i Tomek Komperda po 18 książek, Mikołaj
Głąbiński i Dawid Bobak po 12 książek, Angelika Wilczek i Martynka
Żegleń po 11 książek. Klasa 4: 1 miejsce – Marta Maryniarczyk – 25
książek, Wojtek Bukowski – 11 książek, Kamil Knapczyk – 10 książek.
Klasa 6a: 1 miejsce – Weronika Knapczyk – 13 książek. Klasa 6b: 1
miejsce – Szymon Obyrtacz – 24 książki, Klimek Haberny – 22 książki,
Natalka Skuza – 18 książek, Oliwia Rafacz i Kinga Knapczyk po 13
książek, Anitka Stefaniak – 10 książek. Klasa 8: Anna Leja - 8 książek.
■
● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●



str. 3




Kto w tym roku był najlepszy?

Bez
tytułu



Serdecznie gratulujemy Pani Monice Chowaniec oraz Pani Katarzynie
Stękale urodzenia potomstwa! Paniom i malutkim pociechom życzymy
przede wszystkim dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności!


R O C Z N E P O D S U M O WA N I E

I

ndywidualne
najlepsze
średnie w klasach. Klasa
IV: Marta Maryniarczyk - 5,36,
Tomasz Potrząsaj - 5,36, Hubert
Wesołowski - 5,27, Nikola
Wiejowska - 5,09, Wojciech
Bukowski - 4,91, Kamil Knapczyk
- 4,91, Alicja Malec - 4,91,
Aleks Styrczula - 4,82. Klasa
V: Mariusz Hawryła - 5,0, Rafał
Styrczula - 4,75. Klasa VI A:
Aneta Sroka - 5,67, Weronika
Knapczyk - 5,17, Aleksandra
Topór - 5,17, Tymoteusz Leja 4,83, Julia Topór - 4,83. Klasa
VI B: Wiktoria Bobak - 4,75,
Patrycja Ciężczak - 5,08. Klasa
VII: Krystian Tyrała - 5,43. Klasa
VIII: Julia Wesołowska - 5,53,
Zuzanna Haberna - 5,18, Amelia
Liszka - 4,94, Anna Leja - 4,82,
Gabriela Truchan - 4,82, Martyna
Łosiniecka - 4,82. Stypendium
wójta (nauka): Tomasz Potrząsaj,
Marta Maryniarczyk, Aneta Sroka,
Krystian Tyrała, Julia Wesołowska.
Stypendium wójta (konkursy
etap
wojewódzki):
Mariusz
Hawryła, Gabriela Ratułowska.
Zdjęcia z wręczenia
str. 8.
Listy gratulacyjne dla rodziców
uczniów: klasa I (Paulina
Głąbińska, Justyna Kula), klasa
II (Kamila Toczek, Franciszek
Kwiatkowski), klasa III (Amelia
Domagała, Madzia Sęk), klasa

IV (Marta Maryniarczyk, Tomasz
Potrząsaj, Nikola Wiejowska),
klasa
VIa
(Aneta
Sroka,
Aleksandra Topór i Weronika
Knapczyk), klasa VIb (Patrycja
Ciężczak), klasa VII (Krystian
Tyrała), klasa VIII (Zuzanna
Haberna, Julia Wesołowska).
■



KALENDARIUM

21.05. Zebranie z rodzicami.
29.05. Fundacja Ronalda
McDonalda przeprowadziła
badania w specjalnym
autobusie na obecność choroby
nowotworowej.
08.06. Msza św. w Miętustwie
w intencji zmarłego 11 lat temu
Świętej Pamięci Dyrektora
Zbigniewa Ramskiego,
zamówiona od Grona
Pedagogicznego SP Ciche 1.
23.06. Gminne zakończenie
roku szkolnego 2020/2021
w Czarnym Dunajcu.
25.06. Uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2020/2021.
28.06. Początek przerwy
wakacyjnej.
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FOTOFAKTY◄◄◄

Dzień Strażaka w parafii NMP Królowej Polski
w Miętustwie miał miejsce 4 maja.

Gala wręczenia Stypendiów i Nagród
Sportowych Wójta Gminy Czarny Dunajec.
Gościem specjalnym tegorocznej uroczystości
był skoczek narciarski Dawid Kubacki. Wśród
sportowców nasza uczennica Zuzanna Truchan.
Gratulujemy!

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

Pamiętaliśmy o kolejnej rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

Pan Krzysztof Leja uczestniczył 6 czerwca w
Pielgrzymce Sursum Corda z Zakopanego do
Ludźmierza. Trasę przejechał motocyklem. Na
miejscu w sanktuarium Gaździny Podhala był
w gronie osób, które niosły kopię figury Matki
Boskiej Ludźmierskiej w procesji na rozpoczęcie
Mszy św. przy ołtarzu polowym.

Dzieci z zerówki odwiedziły 5 maja strażaków
z OSP Ciche Dolne. Dowiedzieliśmy się na czym
polega praca strażaka, jakie skarby kryje wóz
strażacki. Największą atrakcją było wnętrze
wozu strażackiego i możliwości mierzenia stroju
oraz pokaz działania armatki wodnej. Na koniec
dzieci wręczyły strażakom przygotowanie laurki
i złożyły życzenia z okazji ich święta.

Kilku uczniów z naszej szkoły należy do
młodzieżowej drużyny strażackiej przy OSP
Ratułów Dolny, która bierze udział w programie
profilaktycznym pt. „Jestem wzorem do
naśladowania”. W przyszłym roku szkolnym
wrócimy do tematu.

Imieniny Parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie na lekcji religii w klasie 1.
● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●



Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

Bez
Uczniowie klasy drugiej wybrali
tytułu
się na długi spacer obserwując swoją
okolice i piękne, pachnące majowe łąki.

str. 5

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

►►►FOTOFAKTY

Klasa I i II na nabożeństwie majowym
w plenerze.

24 czerwca przy naszej szkole miał miejsce
egzamin na kartę rowerową. Trzeba było
wykazać się komunikacyjnymi zdolnościami.

Uroczystości odpustowe w parafii w
Miętustwie miały miejsce jak zawsze 3
maja. Uczestniczył w nich ks. prof. Wojciech
Węgrzyniak, który prowadził w naszej parafii
rekolekcje wielkopostne.

Klasa 3 wykonała pracę plastyczną pt. „To
nasza ojczyzna”. Ponadto w klasie 3 zamieszkały
mole książkowe.

Ks. Krzysztof Pierzchała na lodach w sklepie
przy remizie OSP. Ciche Dolne. Inne klasy też
wędrowały z naszym katechetą na coś słodkiego.

Choć wakacje za pasem to klasa trzecia ostro
ćwiczy tabliczkę mnożenia.
Tworzymy kwiatowe otoczenie.
Uczniowie z klasy 8 z naszej szkoły przyjęli
sakrament bierzmowania z rąk księdza biskupa
Roberta Chrząszcza. Wydarzenie miało miejsce
15 maja.

Rocznica I Komunii Świętej dla uczniów z klas
IV i V. Wydarzenie miało miejsce 16 maja.
● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●

Bartek
Michalczak
odkrył tajne
przejście…
Jednak jak
się później
okazało ono
wcale nie jest
takie tajne, po
prostu schody
prowadzą
na strych.
Wyciągnęli je
pracownicy,
którzy
wykonywali
na terenie
szkoły prace
pogwarancyjne.

Klasy szóste 22 czerwca były na ognisku
nieopodal szkoły, bo u Kingi Knapczyk. Był
też czas na wspólne zabawy i prelekcję o
zachowaniu bezpieczeństwa w czasie wakacji,
szczególnie w miejscach związanych z wodą.

Bez
tytułu
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Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

Sebastian Bzdyk i Krystian Fryźlewicz
należą do Akademii Piłkarskiej Wisła i mecze
rozgrywają z powodzeniem, jak ten z „Asami”
z Zakopanego.



FOTOFAKTY◄◄◄

Na zakończenie tygodnia zajęć o książkach;
bajkach, wierszach i opowiadaniach dzieci z
zerówki przebrały się w ulubione postacie z
bajek. Było zatem bardzo bajkowo. Brawo dla
rodziców, którzy przygotowali wspaniałe stroje
dla swoich pociech.

Filip Swatkowski w piątek 11 czerwca
uczestniczył w spacerze historycznym po Rynku
w Czarnym Dunajcu.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie Szkole Podstawowej im. Andrzeja Knapczyka-Ducha
w Czerwiennem do udziału w wyzwaniu #challangedzieńgodności - Dzień Godności 2021.

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

8 czerwca dzieci z oddziałów przedszkolnych
miały okazję wybrać się na grilla. Dzięki
uprzejmości państwa S.W. Knapczyków
mogliśmy zjeść pyszne kiełbaski i spędzić
aktywnie czas na świeżym powietrzu.

11 czerwca w naszej szkole gościliśmy znakomitych gości, rodziców dzieci z oddziałów
przedszkolnych. Były piosenki, wiersze, życzenia oraz wspólna zabawa. Dzieci popisały się
wspaniałymi występami, ale już wiemy, że to dla tego iż mają wspaniały wzór do naśladowania.

 Dzieci z oddziału przedszkolnego z Panią Anitą Belicką, bardzo dziękują za nominację Pani
Małgorzacie Marszałek wraz z dziećmi z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Cichem #challengeniebieskiemotyle2021. Celem challenge(u) jest poszerzanie świadomości na temat
autyzmu.
● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●

Bez
tytułu
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Nasi bohaterowie
w Nowej Białej
W
W

W akcji gaszenia
wielkiego pożaru 19 i 20
czerwca w Nowej Białej
brali udział druhowie
z OSP Ciche Dolne,
którzy są absolwentami
naszej szkoły.

pamięci mamy
cały czas naszą
chyba największą jak do tej pory akcję
pożarniczą. Pracowaliśmy
na miejscu od godz. 20 aż
do 4 nad ranem. Udaliśmy
się tam naszym samochodem bojowym z sześcioosobową załogą - wspomina Jakub Trybuła, prezes OSP Ciche Dolne.
Ta jednostka znalazła się w gronie ponad 110
zastępów strażackich walczących z żywiołem
w Nowej Białej z soboty na niedzielę, z 19 na
20 czerwca. Strażacy z OSP Ciche Dolne zorganizowali zbiórkę artykułów spożywczych o
długiej przydatności do spożycia, czy środków
chemicznych. Podobnie zresztą jak inne jednostki w Gminie Czarny Dunajec. - Zdajemy
sobie sprawę, że nie możemy na tym poprzestać. Teraz przecież trzeba materiały budowlane, ręce do pracy przy budowie czy odbudowie.
Zgłosiliśmy swój akces do społeczności Nowej
Białej, wystarczy tylko jeden telefon i jesteśmy
na miejscu, aby prowadzić prace budowlane ● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●

podkreśla Jakub Trybuła.
W gronie druhów z OSP
Ciche Dolne, którzy brali udział w akcji w Nowej
Białej byli: Robert Kois,
Kazimierz Kois (naczelnik
jednostki), Czesław Kois,
Jakub Trybuła, Marcin
Miętus, Andrzej Szwajnos,
Grzegorz Szymusiak. - To
była dla mnie pierwsza tak poważna i zarazem
wielka akcja. Adrenalina była bardzo wysoka, a
jednocześnie sceny rozgrywały się takie jak widziałem na filmach hollywoodzkich - wspomina
Marcin Miętus. W pożarze ucierpiało ponad 20
domów i ponad 20 zabudowań gospodarczych.
jg
Kościół w Nowej Białej w niedzielę popołudniu
23 czerwca i strażackie węże zawieszone na
ogrodzeniu - to bardzo symboliczny obraz.
Pani Irena, której dom bardzo ucierpiał
w wyniku pożaru zdobywa się na ważne
stwierdzienie, że Bogu trzeba dziękować,
bo nikt nie zginął.

ZDJĘCIA JAN GŁĄBIŃSKI

Zanurzyć się w afrykańskich

To nasi absolwenci tworzą OSP Ciche Dolne.
Możemy być z nich bardzo dumni.

Bez
tytułu
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Podium z naszym udziałem

KONKURSY◄◄◄

W ostatnich tygodniach roku szkolnego 2020/2021 braliśmy udział w kilku różnych konkursach,
o których piszemy w poniższym zestawieniu. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Mariusz Hawryła zajął III miejsce
w Konkursie "Góralskie Cytanie"

n. 7 maja w SP Ciche 2 odbył
się I Gminny Konkurs Matematyczny, na którym spotkali
się najlepsi matematycy z klas 7
i 8 wyłonieni podczas eliminacji
szkolnych. Wśród nich była reprezentacja naszej szkoły – Amelia Liszka i Julia Wesołowska.
***
I Gminny Konkurs Wiedzy pt.
„Bioróżnorodność i formy ochrony
przyrody w Polsce” miał miejsce
14 kwietnia (etap szkolny) i 31
maja (etap finałowy miał miejsce w
sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec). Głównym organizatorem
konkursu była Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Ratułowie, a także SP Czarny
Dunajec, Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski. Naszą
szkołę reprezentowali Aneta Sroka
i Krystian Tyrała.
***
Konkurs
Czytelniczo – Plastyczny
„Góralskie Cytanie”
Gwarowych tekstów
literatury regionalnej
Podhala, Orawy, Spisza,
Ziemi
Zagórzańskiej.
Organizator:
Liceum
Ogólnokształcące z oddziałami Integracyjnymi
Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich
im. św. Jana Bosko w Czarnym
Dunajcu. Laureaci z naszej szkoły: Gabriela Ratułowska – I miejsce za czytanie, Magdalena Sęk
– wyróżnienie za czytanie oraz
Mariusz Hawryła – III miejsce
za czytanie, II miejsce za plakat.
***
VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Święci polscy dumą
narodu” - Aleksandra Topór - I
miejsce, Aneta Sroka III miejsce.
***
Warsztaty Filmowe w CKiP Czarny Dunajec z Akademią filmową

EGoFILM – edukacja filmowa z
zakresu edukacji plastycznej, produkcji filmu dokumentalnego, animowanego i fabularnego. Uczestnicy zrealizowali swój własny film
animowany lub krótkometrażowy
w wybranej technice. W projekcie
brali udział nasi uczniowie: Paweł
Ratułowski, Filip Swatkowski,
Wojciech Piszczek, Andrzej Serek.
***
Konkurs plastyczny Euroregion u
pod hasłem: „Tatry
oczami
dzieci”
realizowany w ramach mikroprojektu „Rola Euroregionu Tatry w
upowszechnianiu dziedzictwa
kulturowego
pogranicza polsko-słowackiego w ramach
Interreg VA
współpraca
transgraniczna
Polska
-Słowacja program 20142020”. Brali w nim udział nasi
uczniowie: Marta Maryniarczyk,
Mariusz Hawryła, Aneta Sroka,
Patrycja Ciężczak, Aleksandra Topór. O wynikach przeczytacie na
Facebooku – profilu naszej szkoły.
***
I Gminny Konkurs Literacki organizowany przez Szkołę Podstawową im. ks prof. Jozefa Tischnera w Ratułowie. Laureaci z
naszej szkoły: Gabriela Truchan
kl. 8 - II miejsce, Julia Wesołowska kl. 8 - II miejsce, Aneta Sroka kl. 6a – wyróżnienie.
■

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

D

Choć nie reprezentowali naszej szkoły to i tak składamy im wielkie gratulacje! Zespół „Miętusianie” w kat. młodzieżowej w grupach śpiewaczych
zajął I miejsce podczas XVII Majówki Papieskiej na Bachledówce, zaś w
kat. dziecięcej w grupach śpiewaczych „Miętusianie” zdobyli wyróżnienie!

Madzia i Gabrysia w trakcie nagrania konkursowego.

Gminne zakończenie roku szkolnego. Czarny Dunajec, 23.06.2021 r.
Stypendium wójta (nauka): Tomasz Potrząsaj, Marta Maryniarczyk, Aneta
Sroka, Krystian Tyrała, Julia Wesołowska. Stypendium wójta (konkursy
etap wojewódzki): Mariusz Hawryła, Gabriela Ratułowska.

● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●

II Gminny Konkurs Plastyczny

Fowistyczny krajobraz pastelowy
W sali widowiskowej
Centrum Kultury
i Promocji Gminy
Czarny Dunajec
odbył się 18 czerwca
konkurs plastyczny pt.
„Fowistyczny krajobraz
pastelowy”, który
przeznaczony był dla
szkół podstawowych
- klas od IV do VIII.
Uczniowie przez trzy
godziny malowali prace
pastelami olejnymi na
bristolu w formacie B2.

C
C

Dominika pracuje nad swoim dziełem konkursowym.

elem konkursu było zastosowanie wiedzy plastycznej teoretycznej z fowizmu
w praktyce, integracja uczniów
z różnych szkół z Gminy Czarny
Dunajec i prezentacja zdolności
artystycznej. W konkursie uczestniczyli uczniowie z ośmiu szkół: SP w
Czarnym Dunajcu, SP
w Chochołowie, SP 1 w
Czerwiennem, SP w Pieniążkowicach ze Szkołą
Podstawową Filialną w
Dziale, SP w Ratułowie,
SP 2 w Cichem, SP 1 w
Cichem, SP w Piekielniku. Jury konkursu,
w skład którego weszli: Andrzej
Zipper - przewodniczący, dyrektor
CKiP w Czarnym Dunajcu Małgorzata Kulawiak - członek, dyrektor GZO w Czarnym Dunajcu
Iwona Wontorczyk – członek, dy-

rektor SP 1 w Cichem
Krzysztof Kula – członek wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy
wykonali najciekawsze
prace. Jury gratulowało też
laureatom
i wręczyło
n a g r o d y.
Miło nam
poinformować,
że w kat.
I
klas
VI-VIII
I miejsce zajęła Dominika
Szwajnos z naszej szkoły, a Mariusz Hawryła w kat. klas IV-VI
otrzymał III miejsce. Gratulujemy! Pełne wyniki na profilu naszej szkoły na Facebooku.

Bez
tytułu
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Dominika pracuje nad swoim

dziełem konkursowym.

Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.
Organizatorami konkursu byli
dyrektor
Centrum
Kultury
i
Promocji
w Czarnym
Dunajcu Małgorzata Kulawiak
i dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Bohaterów Westerplatte
w Cichem Krzysztof Kula. Dodajmy jeszcze, że fowizm charakteryzuje malarstwo o bardzo
żywej i oderwanej od rzeczywistości kolorystyce dzieł, np. morze być szare, a góry fioletowe.
opr. jg

Mariusz tworzy pracę
konkursową, a potem odbiera
nagrodę z rąk pana dyrektora
Krzysztofa Kuli, jednego z
członków juty konkursowego.

Mali artyści wykazali się

ciekawymi pomysłami
na swoje prace.

ZDJĘCIA PANI ALICJA MARYNIARCZYK

►►►KONKURSY

Z ortografią za pan brat
D

nia 12 maja 2021 roku w
Podczerwonem odbył się
XVII Konkurs Ortograficzny „Ortolandia”. Jego tematyką było
życie Brata Witalisa Wojciecha
Lei - patrona szkoły w Podczerwonem. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów, wśród których
byłam i ja. Po przywitaniu nas
przez panią dyrektor tamtejszej
szkoły, zajęliśmy wyznaczone
● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●

miejsca w salach. Rozpoczęły się
potyczki ortograficzne. I chociaż
dyktanda nie były łatwe, poradziliśmy sobie z nimi bardzo dobrze. Każdy z nas otrzymał jakiś
upominek. Konkurs bardzo mi
się podobał ponieważ pozwolił
sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne. Pozostanie on w mojej
pamięci jako miłe wspomnienie.
Amelia Domagała

Nasza konkursowa delegacja z panią dyrektor i panem wójtem.

FOT.PIOTR DURAJ

I chociaż dyktanda nie były łatwe,
poradziliśmy sobie z nimi bardzo dobrze.

Bez
tytułu
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Nareszcie po egzaminach!
Cała klasa ósma odetchnęła z ulgą, że jesteśmy już
po. Stres był ogromny (przynajmniej dla mnie), ale
wiedzieliśmy, że do testów
podejść musimy z zimną krwią.

K
Razem dla Olgi

Na wszystkich piętrach naszej szkoły, z tablic,
gazetek ściennych a nawet oszklonych drzwi
spoglądała na nas mała Olga. Dziewczynka walczy
o życie, aby ją uratować potrzeba aż 2 miliony
dolarów!

J

ej niebieskie, ufne oczka to
czysta poezja. Spojrzenie Olgi
jest nieco zdziwione i poważne,
bo choć ma dopiero 14 miesięcy
przeszła już bardzo wiele i czeka
na pomoc. Dziewczynkę dotknęła
rzadka choroba SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Jest to bardzo
ciężka choroba genetyczna. Organizm Olgi nie produkuje białka,
które odżywia
neurony,
odpowiedzialne
za pracę mięśni - tych odpowiedzialnych za
ruch, ale też mówienie, połykanie, oddychanie.
Na razie Olga
potrafi
samodzielnie siedzieć,
ale bez leczenia
taka choroba to
wyrok… a powstrzymać może
ją tylko najdroższy
lek świata - terapia genowa. Na
leczenie potrzebna jest zawrotna
kwota 2 milionów dolarów! Ludzie dobrej woli, sąsiedzi Olgi,
nauczyciele, uczniowie, ale także osoby, które nawet osobiście
jej nie znają są mocno zaangażowane w zbiórkę pieniędzy. Organizowane są kiermasze ciast,
mecze charytatywne, aukcje prac
uczniów, kiermasze używanych,
ulubionych nieraz książek i najprzeróżniejszych gadżetów i wiele
innych inicjatyw. Ogromna rze-

sza osób poświęca swój wolny
czas aby przeprowadzić te akcje
pod hasłem „Razem dla Olgi”.
My też chcemy pomóc i dorzucić
choć małą kropelkę do tej niewiarygodnej kwoty, ale chcemy przede
wszystkim zwrócić uwagę na problem z jakim boryka się Olga i jej
rodzice, i wołać o pomoc, każdego
kogo poruszy
ta historia. Dotąd
zebrano
ok. 37 procent
potrzebnej
kwoty,
ale
zbiórka idzie
zbyt wolno.
Najważniejsze i najgorsze jest to,
iż lek trzeba
podać zanim
Olga
osiągnie
wagę
13,5 kg, dlatego trzeba
się bardzo
spieszyć, bo
później
dziewczynka zostanie wykluczona z
leczenia. W Polsce rodzi się rocznie ok 40 osób z tą chorobą, o
różnym nasileniu. W przypadku
Olgi choroba została zdiagnozowana stosunkowo późno, bo
przypadło to na czas pandemii.
Pomóżmy Oldze, postarajmy się ze
wszystkich sił, aby mogła kiedyś
do nas przyjechać i na własnych
nóżkach chodzić po tatrzańskich
dolinach, aby mogła po prostu żyć!
Pani Maria Tylka

nia nie jest do tego przedmiotu
wystarczająca. W ostatni dzień
mieliśmy egzamin z języka angielskiego. Kilka zadań ze słuchu,
czytanie, a następnie samodzielne pisanie swojej wypowiedzi.
Wszyscy bardzo cieszymy się
z tego, że egzaminy są już zakończone. Z wielką niecierpliwością oczekujemy teraz na
wyniki naszych wypocin. Oby
było tylko z czego się cieszyć!
Martyna Łosiniecka
FOT. PANI ALICJA MARYNIARCZYK

Kiermasz ciast cieszył się dużym wzięciem. Uzbieraliśmy łącznie ponad
dwa tysiące złotych, które przelaliśmy już na konto Olgi.

ażdy z nas przeżywał to na
swój sposób. Pierwszy dzień
z pewnością był dla nas wielkim
zaskoczeniem, gdy na pierwszych
stronach arkusza z języka polskiego zobaczyliśmy „Pana Tadeusza”.
Nikt się go nie spodziewał, ponieważ pojawił się już na egzaminach próbnych. Drugi dzień był
dla mnie zdecydowanie najbardziej przerażający, gdyż pisaliśmy
matematykę. No cóż... Nie moje
klimaty. Niestety sama wyobraź-

Klasa ósma tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną. Oczywiście
wcześniej jeden z uczniów sprawdzał wraz z dyrektorem szkoły i
nauczycielami arkusze egzaminacyjne i ich odpowiednie zabezpieczenia
przed przedwczesnym otwarciem. Wyniki poznamy na początku lipca.

Po egzaminach w końcu można było trochę odsapnąć i udać się na
wycieczkę rowerową, jak to zrobił Sebastian Bzdyk. Do czego zachęcamy
też wszytkich innych. Pamiętajcie o karcie rowerowej i kasku! Nasz kolega
dotarł na Bachledówkę. Przed sanktuarium Matki Boskiej Jasnogórskiej
można oglądać wystawę poświęconą Słudze Bożemu kard. Stefanowi
Wyszyńskiemu, który przyjeżdżał tam w okresie wakacyjnym.
● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●

Boże Ciało pod Turbczem

►►►RELIGIA

Najświętszy Sakrament niesiony w błocie,
ale za to z widokiem na gorczańskie
szczyty. Niesamowite przeżycie.

Bez
tytułu
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Ś
Klasa trzecia z katechetą i swoją panią po przyjęciu
pierwszej komunii świętej.

Pan Jezus już w naszych sercach
Był to dla nas przepiękny i długo wyczekiwany
dzień. Na niebie pojawiło się słoneczko, które
jeszcze bardziej wprawiało nas w podniosły
nastrój.

D

nia 9 maja 2021 roku w kościele pw. NMP Królowej
Polski w Miętustwie odbyła się
uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej. Był to dla nas przepiękny
i długo wyczekiwany dzień. Tego
dnia na niebie pojawiło się słoneczko, które jeszcze bardziej wprawiało nas w podniosły nastrój.
Na samym początku przed wejściem do kościoła przywitał nas
ksiądz proboszcz Janusz Rzepa, a
także nasz katecheta ks. Krzysztof
Pierzchała. Otrzymaliśmy błogosławieństwo od naszych rodziców.
Następnie weszliśmy do środka
kościoła, zajęliśmy wyznaczo-

ne miejsca. Rozpoczęła się Msza
święta, w której po raz pierwszy
mogliśmy w pełni uczestniczyć.
Po uroczystości był czas na pamiątkowe zdjęcia. Od 10 do 15 maja
mieliśmy tzw. „biały tydzień”.
Codziennie uczestniczyliśmy we
Mszy świętej w naszych strojach
komunijnych. Jesteśmy bardzo
szczęśliwi, że w końcu możemy
przyjmować Pana Jezusa do swego
serca. Dodam jeszcze, że w strojach komunijnych uświetniliśmy
procesję Bożego Ciała – przeszliśmy od kościoła w Miętustwie do
ronda w Ratułowie i z powrotem.
Amelia Domagała
Procesja
Bożego Ciała
przechodzi
przez rondo
w Ratułowie.

● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●

Niezwykłe widoki i miłe spotkanie

więto Bożego ciała spędzone
pod Turbaczem bardzo mile
wspominam. Z całą rodziną już od
4 lat uczestniczymy w procesji.
Przygotowujemy zawsze drugi
ołtarz, odkąd Ks. Kazimierz
Dadej tam przygotował trasę
procesji. Święto Bożego ciała
rozpoczyna się Mszą św. przy
ołtarzu polowym. W dalszej części
podążamy do kolejnych ołtarzy.
Czwarty znajduje się przy kaplicy
na Polanie Rusnakowej. Z roku
na rok przybywa uczestników
tego pięknego święta. W tym roku
spotkałam nawet naszego wuefistę
pana Wojciecha Kosakowskiego.
Katarzyna Czubernat

Odpust...na Jasnej Górze
Jak co roku, 3 maja, odbywa się w naszej parafii
odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski. Również ja razem z bratem i
rodzicami, wzięłam w nim udział, ale tym razem w
Częstochowie.

W

yjechaliśmy wcześnie rano,
by po krótkiej przerwie w
trakcie drogi, stanąć na Wałach
Jasnogórskich. Czas był wyjątkowy, pogoda nie rozpieszczała. Zastanawialiśmy się, gdzie odbędzie
się uroczysta Msza święta. Gdy
podeszliśmy bliżej okazało się,
że wszystko przygotowane jest na
zewnątrz. Na placu stało mnóstwo
krzeseł, na których można było
usiąść. Na wszystkie jednak były
zajęte. Wszystko odbywało się
oczywiście z obowiązującym reżimem sanitarnym. My stanęliśmy
przy jednej z alejek biegnących
przez plac. Widok był niezwykły,
bo na wałach rozciągnięta była
flaga Polski oraz cudowny Obraz
Jasnogórski utworzony ze zdjęć
pielgrzymów. Mszy przewodniczył
biskup częstochowski, ale wśród
księży koncelebrujących ją, był
też przyjaciel papieża Jana Pawła
II - kardynał Stanisław Dziwisz.

Patrząc na ołtarz, zobaczyliśmy, że
wśród uczestników Mszy, są osoby
ubrane w stroje góralskie. Okazało się, że jedna z tych osób czytała pierwsze czytanie. Wszystko
odbywało się bardzo uroczyście,
a do tego pogoda nam sprzyjała.
W pewnym momencie wydawało
się, że zacznie padać, ale tak się
nie stało. Był to świąteczny dzień,
więc nie poszliśmy do Kaplicy Jasnogórskiej Pani- ustaliliśmy, że
tam wybierzemy się w czasie wizyty w Częstochowie. Częstochowa, to niezwykłe miejsce na mapie
chrześcijańskiego świata i jedno z
najważniejszych miejsc dla Polaków. Tu właśnie tu każdego roku
przybywają tłumy pielgrzymów,
którzy idą pokłonić się Jasnogórskiej Pani, przemierzając piechotą
wiele kilometrów. Częstochowa,
to ważne miejsce również z historycznego punktu widzenia. Obrona
klasztoru paulinów w 1655 roku
DOKOŃCZENIE STR. 12

Bez
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to jedno z tych miejsc, do których
na pewno wrócę. Przepięknie położony na wzniesieniu Klasztor
Jasnogórski zaprasza już z daleka.
Ogrom klasztoru robi duże wrażenie, ale najważniejsze są emocje
towarzyszące temu, że oto dotarliśmy do stóp Pani Jasnogórskiej.
Weronika Knapczyk

Idealne miejsce
na podniesienie adrenaliny!
FOT. PAN DAMIAN OWSIANKA

str. 12

była przełomowym momentem
wojennym ze Szwecją, bo około 300 obrońców odparło atak
dziesięciokrotnie
liczniejszych
oddziałów przeciwnika. To zwycięstwo dało wiarę w pokonanie
najeźdźczy oraz wiarę w opiekę
Królowej Polski. Częstochowa,

Przejażdżka na różnych ekstremalnych młotach czy kolejkach
daje ogromną dawkę emocji.

Trzeba być mega odważnym, aby wsiąść do takiej kolejki.
Jest radość, są emocje!

D

Klasa druga
przed nową siedzibą teatru.

Czas na zabawę w parku.
Klasa III z guzikami.

nia 9 czerwca razem z klasą,
panią Zofią Leją oraz panem
Damianem Owsianką mieliśmy
przyjemność
skorzystania z
atrakcji w największym parku rozrywki w
Polsce – Energylandii.
Od
godziny 10 do
17 mogliśmy
bawić się na
różnych ekstremalnych, wodnych czy familijnych atrakcjach.
Niezwykłe przeżycie, idealne na
podniesienie adrenaliny! Wysokość, prędkość, przeciążenia, nagłe skręty i zjazdy jedynie potęgują

doznania. Przejażdżka na różnych
ekstremalnych młotach czy kolejkach daje ogromną dawkę emocji.
Hyperion, czyli
największa kolejka w Europie
oraz Zadra będąca największą
hybrydową kolejką na świecie
- to z pewnością
główne atrakcje
tego nowoczesnego parku, który ciągle się powiększa o kolejne atrakcje. Jestem
pewna, że każdy wrócił bardzo
zadowolony i gotowy na kolejną
wycieczkę właśnie w to miejsce.
Anna Leja

W pienińskim kanionie

Spacer po Wąwozie Homole liczącym 800 metrów
i inne atrakcje czekały na nas podczas wycieczki
w Pieniny.

Najpierw było coś dla ducha, czyli oglądanie sztuki
teatralnej, a potem przyszedł czas na coś dla ciała spacer, lody i plac zabaw.

W

ycieczka do Rabki była bardzo
intensywna. Na początek oglądaliśmy
świetny spektakl teatralny pt. „Kominiarczyk”. Trochę smutny,
dający dużo do myślenia
zarówno młodszym jak i
dorosłym. Następnie spacer
do parku. Tam dzieci po zjedzeniu śniadania, bawiły się na placu
zabaw. Jeszcze tylko lody, trochę
relaksu przy tężni i powrót do
domu. Zmęczeni, ale z uśmiechem
na twarzy. W wycieczce wzięły
udział zerówka, a także klasy I-III.
Pani Anita Belicka

P

rzestawienie
trwało 1,5 godziny. Było bardzo
ciekawe i odbywało się w Teatrze
„Rabcio”, który ma
nową i nowoczesną
siedzibę. Siedziało się
jak w kinie. Sztuka była o
chłopcu, który miał na imię Jesenik. Byliśmy też na placu zabaw,
a potem na lodach. Było gorąco,
szliśmy pod górę, byliśmy tam
gdzie można było coś zjeść. Do
Rabki jechaliśmy autobusami.
Cała wycieczka była wspaniała.
Paulina Głąbińska

n. 14 czerwca byliśmy z klasą
na wycieczce w Szczawnicy
i Wąwozie Homole. Wąwóz Homole - kanion liczący ok. 800 m.,
znajduje się na terenie Małych Pienin, w miejscowości Jaworki. Płynie tamtędy potok Kamionka, który powstał w wapiennym podłożu.
Szliśmy kamienistym szlakiem
(zielonym). Na samej górze Wą-

wozu znajduje się bacówka i sklep
z pamiątkami. Później przejechaliśmy autokarem do centrum miasta,
gdzie odwiedziliśmy Pijalnie Wód
Leczniczych i Pomnik Henryka
Sienkiewicza. Pani przewodnik
zorganizowała nam gry i zabawy
w parku. Na koniec wycieczki
zjedliśmy poczęstunek w McDonaldzie i wróciliśmy do szkoły.
Nikola Wiejowska

Pogoda na spacer po Wąwozie Homole była idealna!
● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●
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Teatralnie i rozrywkowo

D

Bez
tytułu

►►►ZDANIEM DYREKTORA/PODPOWIEDZI WAKACYJNE

str. 13

Czas podziękowań i życzeń

Po dziesięciu trudnych miesiącach dla nas wszystkich nadszedł czas
upragnionego odpoczynku - dwumiesięczne wakacje, które pozwolą
nam zregenerować siły.

S

zanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele
i Wychowawcy, Pracownicy szkoły,
Kochani Uczniowie
Mamy koniec roku szkolnego, a więc czas
podsumowania pracy, wszystkiego co miało
miejsce w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy.
Rok wyjątkowy, bo dotknięty epidemią COVID-19. Nauczanie odbywało się systemem na
zmianę: stacjonarnym, zdalnym, hybrydowym
i znów stacjonarnym. Musieliśmy się z tym
zmierzyć, bo sytuacja nas do tego
zmusiła. Jak
było każdy z
nas wie i ma
na ten temat
własne zdanie.
Czy było to z
korzyścią dla
nas? Trudno
w tej chwili
jednoznacznie
odpowiedzieć.
Najważniejsze,
że przeszliśmy
wspólnie tę
drogę wszyscy,
cali i zdrowi. Nie
mniej jednak, po
dziesięciu trudnych miesiącach dla nas wszystkich nadszedł
czas upragnionego odpoczynku - dwumiesięczne wakacje, które pozwolą nam zregenerować
siły. Mam nadzieję, że spędzicie je radośnie,
ciekawie i beztrosko, ale też bezpiecznie, a
we wrześniu po powrocie do szkoły będziecie
dzielić się z innymi swoimi przeżyciami.

W

ostatnim dniu nauki są podziękowania
i gratulacje oraz podsumowanie wydarzeń, jakie miały miejsce w mijającym roku
szkolnym. W tym okresie zdobywaliście wiedzę z różnych dziedzin ucząc się poszczególnych przedmiotów. Braliście licznie udział w
wielu konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, osiągając bardzo
dobre wyniki.

B

yły też wyjazdy, wycieczki szkolne, dzięki
którym poznawaliście różne zwyczaje,
miejsca i zabytki naszego kraju. Ale z wielu
zaplanowanych wydarzeń i wyjazdów musieliśmy zrezygnować, bo pandemia COVID-19
nie pozwoliła na to. Za każdą chwilę nauki
zostaliście wynagrodzeni wiedzą, którą przekazywali Wam nauczyciele. Za bardzo dobre
wyniki otrzymacie nagrody oraz świadectwa z
wyróżnieniem.

D

la uczniów klas ósmych jest to już ostatni
dzień spędzony w tej szkole. Przed Nimi
kolejny etap edukacji. Jestem przekonany, że
chwile przeżyte w naszej szkole będziecie mile
wspominać. Dziś macie drodzy ósmoklasiści
● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●

okazję spojrzeć z perspektywy na te doświadczenia i z uśmiechem oraz radością powiedzieć, że ten etap życia już za Wami. Wchodząc w kolejny ważny etap swojego życia
pamiętajcie o szacunku do drugiego człowieka,
do tych których spotkacie na różnych drogach
swojego życia oraz tych, z którymi jesteście na
co dzień. Bądźcie wzorem dla innych i pamiętajcie, że za kilka lat to Wy będziecie decydowali o ważnych
sprawach w
miejscu pracy, w
środowisku, w
którym się znajdziecie, w swoich rodzinach,
które założycie,
kształtując charakter swojego
najbliższego
otoczenia oraz
naszej ojczyzny -Polski.
Realizujcie
wszystkie
swoje pasje, plany,
zainteresowania i marzenia. Pamiętajcie o samorealizacji w życiu osobistym i
zawodowym. Życzę Wam samych sukcesów w
nowych szkołach.

D

ziękuję nauczycielom za pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Za
dobre serce, dzielenie się wiedzą i swoimi
doświadczeniami z innymi. Za wszystkie nasze
codzienne przeżycia, troski o ucznia, wspólne
działania, dzięki którym udało nam się w tym
roku szkolnym tak wiele przeżyć i osiągnąć.
Dziękuję księżom z Parafii Miętustwo za sprawowane msze święte, życzliwość, pomoc dla
uczniów naszej szkoły. Dziękuję rodzicom i
Radzie Rodziców za współpracę i zaangażowanie w życie szkoły, za zorganizowanie imprez
szkolnych dla uczniów, pomoc w organizacji
święta edukacji, pasowania pierwszoklasisty,
zabawy karnawałowej, dnia babci i dziadka,
dnia rodziny i wszelką pomoc, którą w ciągu
całego roku otrzymaliśmy.

D

ziękuję paniom sekretarkom, osobom
sprzątającym, panu konserwatorowi za
wszystkie prace w szkole zarówno biurowe,
porządkowe i renowacyjne oraz wszystkim,
którzy pomagali i wspierali nasze działania.

Ż

yczę Wam zdrowych, bezpiecznych,
słonecznych i wyjątkowych wakacji,
spędzonych aktywnie w gronie rodzinnym i
przyjaciół w wymarzonych miejscach. Jak najwięcej przeżyć i samych miłych wspomnień.
dyrektor szkoły
Krzysztof Kula
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Nie trzeba się bać, to tylko królewskie groby.

Przed katedrą na Wawelu.

Hejnalista do nas pomachał

Z
Z

wiedzanie Krakowa zaczęliśmy od najważniejszego punktu, czyli od siedziby
królów Polski - Wawelu. Obowiązkowym punktem było dotarcie do Dzwonu Zygmunta i dotknięcie jego serca lewą ręką. Dowiedzieliśmy się, że dzwon bije w czasie najważniejszych wydarzeń w kraju. Niesamowite
wrażenie wywołało u nas przejście obok grobów polskich królów i innych ważnych postaci
związanych z naszym krajem. Nie pominęliśmy
również Katedry Wawelskiej, w której odbywały się ceremonie koronowania władców Polski.
Niesamowitym doświadczeniem była świadomość, że chodzimy po miejscach, po których
chodzili królowie Polski. Z Wawelu udaliśmy
się do Smoczej Jamy. Niestety nigdzie nie było
smoka... Spotkaliśmy go dopiero po wyjściu.
Spotkanie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem.
Na szczęście nikogo nie pożarł. Aby wyciszyć
emocje po spotkaniu z bajkowym potworem,
poszliśmy pod Okno Papieskie przy ulicy Franciszkańskiej 3. Jest to ważne miejsce, w którym
w czasie pielgrzymek do Polski papież Jan Paweł II spotykał się z młodzieżą. Plantami, któ-

Kolejny cel wycieczki przed nami.

Nawet pogoda była po naszej
stronie - było bardzo ciepło.
Zwiedziliśmy mnóstwo
ciekawych miejsc. Kraków
i okolice to niezwykłe miasto.
re otaczają Stare Miasto udaliśmy się w stronę
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rynku. Obowiązkowym punktem zwiedzania były Sukiennice, pomnik Kościuszki, Adama Mickiewicza
i Kościół Mariacki, pod którym wysłuchaliśmy
hejnału. Mieliśmy szczęście... Hejnalista miał
dobry humor i do nas pomachał. Zadowoleni
pojechaliśmy na obiad. Po obiedzie wybraliśmy
się na Kopiec Kościuszki. Ze szczytu roztaczały się piękne widoki. Nie zapomnieliśmy zwiedzić Muzeum oraz Muzeum Figur Woskowych.
Zjedliśmy tam też pyyyyszne lody. Ostatnim
punktem był przejazd na nocleg. Po zakwaterowaniu się mieliśmy ognisko z wieloma atrakcjami. Piekliśmy pianki, kiełbaski, śpiewaliśmy
i graliśmy w kalambury. Wszyscy byliśmy bardzo podekscytowani, więc nie mogliśmy usnąć.
Następny dzień zaczęliśmy od zwiedzania
Klasztoru Benedyktyńskiego w Tyńcu. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy od pani
Marii Tylki na temat tego miejsca. Ostatnim
punktem wycieczki były Wioski Świta, w których spędziliśmy sporą część dnia. Mieliśmy
tam możliwość zobaczenia tego, w jakich do● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●
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Mają krzepę dziewczyny!
W cieniu słucha się zdecydowanie lepiej.

I kto by chciał zmienić swój domek?

I gdzie by tu się udać?

Chwila zasłużonego odpoczynku.

Trochę tu wąsko...

mach mieszkają ludzie w innych częściach świata. Podzielono nas na grupy, z których każda reprezentowała inny lud. Naszym zadaniem było
zaznaczenie na dużej mapie świata miejsca, z
którego dana grupa pochodziła oraz wymyślenie
okrzyku wojennego. Było to ciekawe doświadczenie. Odbyło się też przeciąganie liny, które
oczywiście wygrali chłopcy. W drodze powrotnej nie ominęliśmy McDonalda, w którym zjedliśmy obowiązkowy posiłek. Wycieczka była
bardzo ciekawa. Czas spędziliśmy bardzo intensywnie. Nawet pogoda była po naszej stronie było bardzo ciepło. Do domów wróciliśmy we
czwartek ok. 18.00 zmęczeni, ale zadowoleni.
Weronika Knapczyk
● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●

Dotarliśmy do Tyńca.
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Pierwszy nasz przystanek, czyli molo w Sopocie.

Na pokładzie pociągu pendolino.

W

Dzień Dziecka pojechaliśmy z klasą 5 do
Gdańska. Zupełnie za
darmo! (promocja w PKP InterCity). Niestety tylko dzieci.... Musieliśmy wstać o 3 w nocy, żeby
zdążyć dojechać busem do Krakowa, by wsiąść do pendolino.
W pociągu oglądaliśmy horrory
z Mateuszem takie jak: „Obecność”, „Martwa Cisza”. Jak dojechaliśmy, to od razu udaliśmy
się na Molo w Sopocie. Widok
zapierał nam dech w piersiach.
Wszyscy bardzo się
ucieszyli i choć nie było
upałów, to nam było gorąco. Tam zobaczyliśmy
statek piracki, który
właśnie odpływał. Jak
wyszliśmy z molo, to
spacerowaliśmy chodnikiem w stronę plaży i
po drodze kupiliśmy sobie lody.
Na brzegu spotkaliśmy piękne łabędzie. Można było je nakarmić i
zrobić sobie z nimi zdjęcie. Jeden
z nich wyjątkowo był ośmielon
, więc zbliżyliśmy się do niego,
aby podziwiać jego urodę. Potem
plażą kierowaliśmy się do restauracji. Mogliśmy sobie zamówić
pyszny obiad. Gdy zjedliśmy, to
upuszczaliśmy energię, bawiąc
się w piasku. A tam nawet znalazłem butelkę z liścikiem, na którym pisało: „31.05.2021r. Cześć
jeśli to czytasz masz szczęście.
Może czytasz w 2030 r. a może
w 2040 r.? Mój numer telefonu:

728 xxx xxx”. Zadzwoniliśmy na
ten numer. Za pierwszym razem
nikt nie odebrał. Za drugim już
tak. Okazało się, że to dziewczynka, która ma 10 lat. Powiedziała
nam, że mieszka w Krakowie
i zdziwiła się, że ten liścik tak
szybko znaleźliśmy. Później podążyliśmy chodnikiem do tramwaju. Dla mnie to też nowość, bo
tramwajem jeszcze nie jeździłem.
Aż tu nagle, wszystkie tramwaje się zatrzymały i motorniczy
oświadczył, że musimy wysiąść,
bo niestety nie ma napięcia w sieci trakcyjnej, po prostu nie było
prądu.
Wysiedliśmy
więc i dalej udaliśmy
się pieszo do centrum
Gdańska, humory nam
dopisywały. Po drodze
podziwialiśmy piękną
architekturę tego miasta, m.in.
Bazylikę Mariacką. Potem coś
przekąsiliśmy i wyruszyliśmy
na stację kolejową. Gdy pociąg
przyjechał, to wzięliśmy bagaże
i wsiedliśmy. Jadąc z powrotem
opowiadaliśmy sobie co najbardziej nam się podobało. Jak dotarliśmy do Krakowa czekała nas
przesiadka do busa. Niektórzy zasnęli, a ja czuwałem. Wróciliśmy
do Cichego późną nocą. Każdy
był zmęczony, ale wrażenia nie
pozwalały
zasnąć.Wycieczka
była bardzo udana. Myślę, że długo pozostanie w pamięci.
Mariusz Hawryła
● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●
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W

To był ekspresowy wypad

pociągu trochę źle się
czułem, ale za to podróż
szybko minęła. Kiedyś do Kołobrzegu jechałem cały dzień.
Tymczasem trasę z Krakowa do
Gdańska pokonaliśmy zaledwie
w 5 godzin. Zwróciłem uwagę,
że w pociągu było bardzo drogo.
Chipsy kosztowały 7 zł, a 5 zł
Black Energetyk. W sklepie jest o
połowę taniej.
Mateusz Jaworski

Tak zaczyna się historia z butelką!

Rodzinny spacer po plaży z Sopotu do Gdańska.

N

ajbardziej na wycieczce
podobało mi się karmienie
krakersami łabędzi i mew. Tak im
to zasmakowało, że zaczęły gonić
mnie w kierunku molo w Sopocie. Następnie poszliśmy do Baru
„Przystań”, w którym zamówiłem
sobie frytki z serem i trafiłem na
bardzo miłego pana kelnera, który
dał mi dokładkę frytek zupełnie
za darmo. Po
posiłku z kolegą Mateuszem
zaczęliśmy
kopać tunel
z piasku. W
tym czasie mój
drugi kolega
Mariusz trochę
zmoczył ubrania w czasie
pluskania się w
Bałtyku.
Bartłomiej
Michalczak

N

Czas na pamiątkowe zdjęcie, a w tle słynny Gdański Żuraw, czyli dźwig
służący do załadunku lub wyładunku towarów ze statków.

ajbardziej
z wycieczki podobało mi
się to, że mogliśmy spędzić czas
na plaży, było pięknie, słońce
grzało, a miało padać. Mogliśmy
zebrać muszle z plaży, było ich
bardzo dużo, nawet udało mi się
kilka ładnych okazów zabrać do
domu. To co mi się nie podobało, to bardzo silny wiatr. Nasz
wychowawca powiedział, że to
dopiero pierwsza nasza wycieczka do Gdańska. Kolejne w planie,
tym razem polecimy samolotem.
Rafał Styrczula

W

A gdzie dla mnie oscypek z Podhala?
● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●

czasie wycieczki do
Gdańska podróżowaliśmy
pociągiem pendolino. Było to
dla mnie coś nowego, ponieważ
pierwszy raz nim jechałam. Najbardziej podobało mi się molo w
Sopocie i polskie morze. Miałam
okazję wejść do niego, woda nie
była zbyt ciepła. Pomimo tego

wpadłam cała do Bałtyku i byłam
mokra. Musiałam ubrać koszulkę
mojej mamy, na pamiątkę nazbierałam dużo muszelek.
Amelia Bzdyk

P

odczas wycieczki do Gdańska
zwiedziliśmy molo w Sopocie, spacerowaliśmy po plaży i
starówce. Widzieliśmy żurawia
(słynny dźwig dla statków, czy
kościół św. Katarzyny – jego
dach kilka lat temu doszczętnie
spłonął). Gdy jechaliśmy przez
Warszawę to widziałam Stadion
Narodowy i Pałac Kultury w
oddali. Był jeszcze Zamek w
Malborku. Na plaży woda w
morzu była ciepła, mogliśmy się
trochę zamoczyć. Niestety bardzo
wiało. Gdy nadeszła pora posiłku,
poszliśmy do Baru „Przystań” i
zjedliśmy pyszny obiad. Bardzo
podobała mi
się ta wycieczka, chciałabym
pojechać tam
jeszcze raz.
Agata Nowak

N

a wycieczkę
do Gdańska
jechaliśmy
szybkim pociągiem. Podczas wyjazdu
zwiedziliśmy
różne budowle
i inne ciekawe
miejsca. Najbardziej podobało mi się molo i
piękne morze. Chciałbym jeszcze
raz odwiedzić Gdańsk. To była
błyskawiczna wycieczka.
Fabian Lipień

O

gółem wycieczka mi się podobała, plusem były atrakcje,
super obiad itd. Minusem było
to, że w trakcie jazdy tramwajem
brakło napięcia i żaden tramwaj
w mieście nie jechał, więc przeszliśmy po torach. Pod koniec
wyprawy pan Jan Głąbiński postawił nam deser i poszliśmy na
dworzec kolejowy, aby wsiąść do
pociągu pendolino. Naszym celem był Kraków Główny, a potem
nasze domy.
Katarzyna Czubernat

Na gdańskiej starówce
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Nasze dzielne zawodniczki z zasłużonymi medalami.
Hubertowi Wesołowskiemu poszło znakomicie!

Chłopaki z młodszych klas i ich nieco starsi koledzy też reprezentowali
na zawodach naszą szkołę.

Nowy Targ, 07.06.2021 r. Drużynowe biegi przełajowe - zawody powiatowe

Najstarsze i najlepsze
Wreszcie po długiej przerwie spowodowanej
pandemią możemy jechać na zawody w biegach
przełajowych. Tradycyjnym miejscem jest
nowotarskie lotnisko. Drużynowo poszło nam
całkiem dobrze!

B

iegi drużynowe jak sama
nazwa wskazuje wymagają określonej liczby zawodników i tu był problem, bo
nie wszyscy chcieli tak chętnie
jechać. Udaje nam się wystawić
4 zespoły - dwa są niekompletne. Zespół na takich zawodach
to sześciu biegaczy, z których
każdy zdobywa punkty za miejsce, a suma punktów decyduje o końcowej kolejności.
DZIEWCZĘTA ROCZNIK 2010 I MŁODSZE.
W tej grupie wystartowało 6 zawodniczek,
ale
przyznam
że proszenia do
udziału w zawodach było dużo
szczególnie
czwartoklasistki
nie wykazywały aplauzu do
rywalizacji, ale po starcie
mam nadzieję, że się przekonają nie tylko do biegania. Kompletując zespół,
musiałem skorzystać z drugo
i trzecioklasistek. Przyznam, iż
te dziewczęta z wielką chęcią pojechały na zawody. Mam nadzieję, że w przyszłości wielokrotnie
będą reprezentowały naszą szkołę. Indywidualnie w tej kategorii
zwyciężyła Zuza Truchan, dyktując tempo od samego początku, a
przewaga na mecie nad rywalką
wyniosła około 70 m. Szkoda, że
pomimo pierwszego miejsca Zuz-

ka nie może startować w zawodach
wojewódzkich, bo z powodu ograniczenia ilości startujących na zawodach tylko zwycięzca przechodzi do finałów. A nasza szkoła zajmuje drużynowo 2 miejsce (skład
1 m. - Truchan Zuzanna kl. IV,
7 m. - Malec Alicja kl. IV, 13
m. - Wiejowska Nikola k.
IV, 14 m - Łacek Aleksandra kl. III, 15 m. - Styrczula
Anna kl. II, 17 m. - Domagała Amelia kl. III).
CHŁOPCY ROCZNIK 2010 I MŁODSI. Dla wszystkich
chłopców w tej
grupie wiekowej był
to debiut w barwach
naszej szkoły. Czwartoklasiści zaprezentowali się bardzo
dobrze.
Zwyciężył
Hubert Wesołowski,
a pozostali ukończyli bieg w dziesiątce.
Młodsi koledzy pod
koniec stawki, więc
drużynowo zajmujemy 3
miejsce (1m. - Wesołowski Hubert kl. IV, 6 m. - Styrczula Aleks
kl. IV, 8 m. - Knapczyk Kamil kl.
IV, 19 m. - Wyrostek Kamil kl. II,
14 m. - Salawa Ruben kl. III, 18
m. - Głąbiński Mikołaj kl. III).
DZIEWCZĘTA
ROCZNIK
2008-2009. W tej grupie tylko cztery zawodniczki udało się skompletować do składu, więc drużynowo
- 5 miejsce (10 m. - Hosaniak Ga-

briela kl. VI, 22 m. - Leja Weronika
kl. VI, 15 m. - Skubisz Agata kl. VI,
7 m. -Wyrostek Barbara kl. VII).
DZIEWCZĘTA
ROCZNIK
2006-2007. Wielkie brawa dla
dziewcząt w pięcioosobowym
składzie, drużynowo - 1 miejsce
(1 m - Truchan Gabriela kl. VIII,
3 m. - Anastazja Wesołowska kl.

VII, 6 m. - Bednarz Angelika kl.
VII, 8 m.- Julia Wesołowska kl.
VIII, 15 m. - Haberna Zuzanna kl.
VIII). Wyniki indywidualne też
robią wrażenie, a jeszcze jak dodam, że dziewczęta biegały na dystansie 1500 m to wielki szacun…
i awans na zawody wojewódzkie.
wk

Dla niektórych dziewcząt zawody w Nowym Targu były ostatnimi,
w czasie których wystąpiły w barwach SP Ciche 1.

Zdaniem zawodnika

Na dystansie 800 metrów

O

powieść o zawodach mogę zacząć od
tego, że pewnego dnia w klasie 3 pan
Kosakowski wszedł i zapytał nas, czy nie
pojedzie ktoś na zawody w biegu. Zgodziłem się, przed rozgrywkami były wyścigi, takie treningi. Potem pojechaliśmy na
prawdziwie zawody. Po biegu na osiemset
metrów nie mogłem złapać oddechu, stąd
wypiłem szybko tak jak wszyscy cały napój.
Potem zadowoleni wróciliśmy do szkoły.
Mikołaj Głąbiński

Zuzanna biegnie ile sił w nogach!

● Bez tytułu nr 10/2020-2021 ●
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Pokazały swój walczący charakter
Odchodzące
ósmoklasistki
pokazały swój
walczący charakter.
Wielkie dzięki za
ten wynik i te z
poprzednich lat.
Pozostaniecie w mojej
pamięci i na kartach
Kroniki Sportu
Szkolnego.

D

nia 10 czerwca wraz z Julią, Gabrielą i Anastazją
pojechałyśmy na zawody
wojewódzkie w Nowym Targu na
lotnisku. Przed rozpoczęciem biegu zapoznałyśmy się z trasą i rozgrzewałyśmy się. Po rozgrzewce
ustawiłyśmy się na starcie i po wystrzale z pistoletu rozpoczęłyśmy
bieg na 1500 m. Doping widzów
dodawał nam energii i zapału. Na
trasie dałyśmy z siebie wszystko. Po ukończeniu trasy
pogratulowałyśmy
sobie
nawzajem. Każdy uczestnik
biegu mógł poczęstować się
pyszną drożdżówką i gorącą
herbatą. Z niecierpliwością
czekałyśmy na wyniki. Jako
pierwsze odbyło się
wręczenie nagród
drużynowych w
których zajęłyśmy
2 miejsce.
Całej naszej drużynie wręczono medale, puchar oraz
dyplom
i pamiątkowe zdjęcia. Z uśmiechami
na twarzy opuściłyśmy podium.
Zadowolone
z
● Bez tytułu nr

Medalowe pożegnanie uczennic klasy VIII ze szkolnym sportem. Dziękujemy dziewczęta za wszystko!

wygranej wyruszyliśmy w drogę
powrotną.
Zuzanna Haberny
Natalia Obyrtacz
***
rak Angeliki Bednarz w zespole i wyjazd ósmoklasistów
dzień wcześniej na wycieczkę do
Zatoru nie nastrajał optymistycznie. Jednak w dniu startu nie było
zmęczenia, ale super wyniki indywidualne co dało nam
drużynowo 2 miejsce (3
m. - Truchan Gabriela
kl. VIII, 5 m. - Anastazja Wesołowska kl. VII,
Bednarz Angelika, 9 m.
- Julia Wesołowska kl.
VIII, 26 m. - Haberny Zuzanna kl. VIII, 27 m.
- Obyrtacz Natalia kl. VIII).
Odchodzące
ósmoklasistki pokazały
swój walczący charakter.
Wielkie dzięki za ten wynik
i te z poprzednich lat. Pozostaniecie w
mojej pamięci
i na kartach
Kroniki Sportu Szkolnego.
wk

B

Radość na podium.
Gabrysia cieszy się ze sportowego sukcesu.
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NA ZAKOŃCZENIE - DZIEŃ MAMY I TATY◄◄◄
Dzień Mamy i Taty
obchodziliśmy w tym
roku 17 czerwca.
Uczniowie z klas I-III
przygotowali ze swoimi
paniami ciekawy
program artystyczny.
Na zakończenie
wspólnego świętowania
nie zabrakło głośnego
śpiewu „Sto lat” dla
rodziców.

Bez
Zespół redakcyjny:
tytułu
Paweł Ratułowski,
Weronika Knapczyk,
Martyna Łosiniecka, Mariusz
Hawryła. Opieka redakcyjna
oraz przygotowanie graficzne:
Jan Głąbiński. Wydawca:
Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Bohaterów Westerplatte w
Cichem, tel: 018 26 58 128.
e-mail: szkola1ciche@o2.pl.

