Bez
tytułu

Nr 9 2020/21 (213)
KWIECIEŃ

CENA: 1 ZŁ

str. 6

Jesteśmy z Wami od 26 lat!

MAKÓW
2009, 2016
2016
MAKÓW 2009,

CO MALUJE
NASZ PAN DYREKTOR?
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O patronce naszej parafii

KĄCIK KATECHETYCZNY◄◄◄

str. 2 Można zapytać, dlaczego Maryję – Matkę
Pana Jezusa – nazywamy Królową Polski?

R

FOT. KS. KRZYSZTOF PIERZCHAŁA

okrocznie 3 maja obchodzimy w naszej parafii ważną
uroczystość, którą jest „odpust”.
Dobrze wiemy o tym, że zarówno
kościół, jak i parafia są pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, której to uroczystość zawsze wypada 3 maja.
Można zapytać, dlaczego Maryję
– Matkę Pana Jezusa – nazywamy
Królową Polski? Sięgnijmy w głąb
historii naszego kraju. To, że Matka Boża zajmuje szczególne miejsce w dziejach Polski wiemy nie od
dzisiaj. Ilekroć nastawały dla Polaków trudne czasy, kiedy przychodził głód, choroby czy wojny chroniliśmy się pod płaszczem Matki
Bożej, jak dzieci, które w chwili
niebezpieczeństwa rozpaczliwie
szukają mamy. I nic w tym dziwnego, ponieważ Polska była uważana
za jeden z najbardziej „maryjnych”
krajów, to znaczy taki, który otacza szczególną czcią Matkę Bożą.
Skąd jednak tytuł Królowej Polski? Sięga on mniej więcej drugiej
połowy XVI w., kiedy to pojawiały
się pierwsze wzmianki o tym tytule. Stał się on powszechny za sprawą ślubów króla Jana Kazimierza,
w których uroczyście ogłosił: „Ciebie za patronkę moją i za królową
państw moich dzisiaj obieram”.
Co dla nas, ludzi XXI wieku znaczy ten szczególny tytuł? Kiedy na
świecie rozpowszechnia się epidemia; kiedy wciąż słyszymy o woj-
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nach, konfliktach i przewrotach;
kiedy tak bardzo oddalamy się od
wiary i tradycji; kiedy czujemy się
tak bardzo „nowocześni”, a jednocześnie co raz bardziej zagubieni;
kiedy doświadczamy szerokorozumianego kryzysu rodziny, ba
nawet człowieczeństwa, wówczas
przychodzi czas, by biec i schronić się pod płaszcz Matki Bożej,
jak czynili nasi przodkowie. Skoro
Maryję nazywamy Królową Polski, możemy śmiało prosić ją w naszych potrzebach. Możemy zwracać się ku tej, która „wyniesiona do
niebieskiej chwały otacza macierzyńską miłością Naród, który Ją
wybrał na swoją Królową”. Właśnie ta Królowa „broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go
w dążeniu do wiecznej ojczyzny”.
Nie bójmy się powierzać naszego życia Tej, która w szczególny
sposób patronuje naszej parafii,
w której czułą twarz możemy
wpatrywać się w naszym kościele. Na koniec warto pomodlić się
słowami pieśni: Polski Królowo,
Opiekunko sławna, Orędowniczko
wszelkich łask, co nam cudami słyniesz z dawien dawna, przyodziewając kraj nasz w blask. Ciebie
dziecięcym sercem błagamy: weź
pod opiekę zbożny nasz lud! Lepszej od Ciebie Matki nie znamy,
co by w błękity wiodła nasz ród.
ks. Krzysztof Pierzchała

L

E

N

C



J

E

Nowi lektorzy, w tym trzech z naszej szkoły zaraz po błogosławieństwie.

Nasi nowi lektorzy

Krystian Rafacz, Paweł Figiel oraz Szymon Miętus
– to oni staną przed mikrofonem w kościele
i będą czytać Słowo Boże.

D

n. 17 kwietnia w kościele
w Czarnym Dunajcu miało
miejsce niecodzienne wydarzenie.
Siedmioro z grona ministrantów
naszej parafii otrzymało błogosławieństwo do posługi Ministranta
Słowa Bożego – lektora, wśród
nich są również uczniowie naszej szkoły: Krystian Rafacz, Paweł Figiel oraz Szymon Miętus.
Punktualnie o godzinie 10, rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył ks. dziekan
Krzysztof Kocot. Mszę świętą
koncelebrowali również ks. wicedziekan Stanisław Syc – pro-

boszcz z Chochołowa, ks. Michał
Leśniak i ks. Krzysztof Pierzchała.
W homilii kaznodzieja zwrócił
uwagę na ogromną wartość Słowa
Bożego, które odtąd nowi lektorzy będą odczytywać w kościele.
Podkreślił również, że Słowo Boże
należy głosić nie tylko ustami,
ale i czynem. Nowoustanowieni
lektorzy otrzymali pamiątkowe
Pismo Święte, ze wskazaniem do
codziennej jego lektury. Nowym
Lektorom gratulujemy podjęcia tak
trudnego zadania i życzymy wytrwałości w jego podejmowaniu.
Ks. Krzysztof Pierzchała

Zdaniem nowych lektorów

K

Rozgrzewanie strun głosowych

urs lektorski tego roku prowadzili dla nas ks. Michał Leśniak, ks.
Krzysztof Pierzchała (to są księża z naszej parafii), ks. Michał
Paruch oraz ks. Marcin Napora. Z naszej szkoły zapisałem się ja, Paweł Figiel, a także Krystian Rafacz. Było 5 spotkań, dotyczyły Pisma
Świętego (jak odczytywać skróty) i głosu (jak oddychać, rozgrzać struny głosowe). Najciekawszym ćwiczeniem było mruczenie, aby struny
głosowe się rozgrzały. Tydzień przed błogosławieństwem ćwiczyliśmy
jak będzie wyglądać uroczysta Msza święta. Ostatecznym testem było
nauczenie się w pięć minut czytania psalmów, wybranych przez ks. Michała Parucha. Błogosławieństwa udzielił nam ks. dziekan Krzysztof
Kocot, w kościele w Czarnym Dunajcu. W nagrodę za ukończenie kursu
otrzymaliśmy Biblie. Ks. Dziekan mówił, że swoim wyglądem, postawą
i mową będziemy głosić słowo Boże, a otrzymane Pismo Święte ma być
czytane, a nie żeby stało na półce. Było bardzo uroczyście, trochę się
stresowałem, ale na szczęście byli z nami nasi rodzice oraz ks. Michał
i ks. Krzysztof. Po błogosławieństwie jestem lektorem w naszej parafii
pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Miętustwie.
Szymon Miętus
ektor to ministrant Słowa Bożego. Można powiedzieć, że jest to
starszy ministrant. Każdy kandydat na lektora musi najpierw przejść
kurs, podczas którego pogłębia swoją wiedzę o roku liturgicznym, używanych szatach i naczyniach liturgicznych, a także dalej kontynuuje
naukę służenia podczas Eucharystii. Lektor jest przygotowany do czytania Pisma Świętego oprócz Ewangelii, intencji modlitwy powszechnej,
a także może śpiewać psalmy. Bardzo ważne jest poprawne czytanie i
szacunek do Biblii.
Paweł Figiel
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Ołtarz główny w parafii NMP Królowej Polski w Miętustwie.

● Bez tytułu nr 9/2020-2021 ●
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Muzykowanie na Duchową Nutę

M

„Miętusianie” zajęli III miejsce w XXXVI
Muzykowaniu na Duchową Nutę,
które odbywało się 16 i 17 kwietnia.

FOT. JAN GŁĄBIŃSKI

uzykanci i śpiewacy ludowi
z całego Podhala zawitali
do Czarnego Dunajca, żeby wspomnieć osobę i twórczość Andrzeja Knapczyka-Ducha z Cichego.
Śpiewki i nuty, które grał i tworzył
zabrzmiały w wykonaniu dzieci,
młodzieży i dorosłych uczestniczących w konkursie na przemian
z tradycyjnymi, starodawnymi
nutami góralskimi. Cieszy fakt, ze
z roku na rok powiększa się liczba uczestników konkursu. W tym
roku na konkursowej scenie wystąpiło ponad 300 osób. Spieszymy
donieść, że wśród występujących
był zespół „Miętusianie”, który zajął III miejsce w kategorii młodzieżowej – zespoły śpiewacze. Wśród
uczestników był także Mariusz
Hawryła z klasy V, który reprezentował zakopiańską „Jutrzenkę”.
Występy oceniało jury w składzie:
Anna Trebunia- Wyrostek, Tadeusz Watycha, Aleksander Smaga,
Krzysztof Czech. Komisja zwra-

● Bez tytułu nr 9/2020-2021 ●

ca się z prośbą do instruktorów
zespołów: o zwracanie uwagi na
właściwe ustawienie muzykantów w kapeli: sekund I po prawej
stronie prymisty, basista po lewej,
II sekund po lewej od basisty; o
zwracanie uwagi na prawidłową
pracę smyczka i właściwe akcentowanie przy ozdobnikach; wnikliwe zapoznanie się z repertuarem nut Duchowych, gdyż część
uczestników nie zaprezentowała
ich zgodnie z regulaminem; umiejętne stosowanie dwu-głosowego
prymu jest dozwolone tylko w nutach Duchowych i Janosikowych.
Centrum Kultury i Promocji Gminy
Czarny Dunajec – organizator konkursu, pragnie serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom,
kierownikom, instruktorom zespołów regionalnych za liczny udział
w tegorocznych przesłuchaniach
konkursowych oraz komisji artystycznej za długą i rzetelną pracę.
opr. jg

Obrady Rady Młodzieżowej Gminy Czarny Dunajec miały miejse w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

Latający Uniwersytet Młodzieży
W dniu 20 kwietnia 2021r. na sali Centrum
Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, po
blisko rocznej nieobecności udało się spotkać
Młodzieżowej Radzie Gminy Czarny Dunajec.
Wśród młodych radnych byli nasi uczniowie.

M

łodzież zachowując reżim
sanitarny, w obecności
wójta Gminy Czarny Dunajec
Marcina Ratułowskiego oraz dra
Tomasza Cebulskiego zainaugurowała projekt pt. „Latający
Uniwersytet Młodzieży”. Jest to
projekt edukacyjny dla młodzieży, mający na celu podniesienie
świadomości historii lokalnej
oraz promocję miejsc pamięci.
Projekt składa się z dwóch części.
Pierwsza to teoretyczna seria spotkań wykładowych i warsztatowych bezpośrednich oraz on-line.
Wraz z zaproszonymi gośćmi - wykładowcami młodzież zapozna się
z tajnikami warsztatu pracy historyka, historią lokalnej społeczności, lokalnymi miejscami pamięci oraz przeprowadzone zostaną
warsztaty edukacyjne dotyczące
pracy i bezpieczeństwa w mediach
społecznościowych oraz tworzenia treści zdjęciowych i video.
Planowane spotkania będą dotyczyć następującej tematyki: 1.
Warsztat pracy historyka i przewodnika – dr Tomasz Cebulski; 2.
Historia lokalna na tle istniejących
miejsc pamięci. Kto był tu przed
nami i co po nich zostało? – lokalny
nauczyciel lub pasjonat historii; 3.
Spotkanie z przedstawicielem JCC
Kraków – Judaizm i miejsca z nim
związane bez tajemnic; 4. Spotkanie z przedstawicielem Romów w
Polsce – Romowie bez tajemnic
- dr Joanna Talewicz-Kwiatkow-

ska; 5. FB, Instagram czy Twitter
- Szkolenie z odpowiedzialnego
i skutecznego używania mediów
społecznościowych – Ignacy
Niemczycki; 6. Foto czy wideo –
szkolenie z tworzenia treści foto
– wideo – fotograf Jarosław Praszkiewicz; 7. Czym jest pamięć,
miejsce pamięci i jak o nie dbać.
– olimpijczyk i aktywista na rzecz
pamięci lokalnej Dariusz Popiela.
W drugiej część projektu zostaną
zinwentaryzowane lokalne miejsca
pamięci. Po poznaniu ich współczesnego znaczenia młodzież dokona wyboru jednego miejsca,
które wymaga interwencji, prac
porządkowych, oznaczenia, odświeżenia, przypomnienia lokalnej wspólnocie. Bardzo ważnym
walorem części praktycznej jest
potrzeba aktywizowania młodzieży wokół realnych zajęć w
terenie w oderwaniu od ekranów
i treści przekazywanej zdalnie.
Projektowi dedykowana jest strona na portalu społecznościowym:
https://www.facebook.com/latajacy.uniwersytet.mlodziezy/
Młodzi radni wybrali również
swoje logo, mające ich identyfikować spośród lokalnych instytucji.
Wszyscy mają nadzieję, że sytuacja związana z pandemią wreszcie się unormuje i będą mogli oni
rozpocząć działania na rzecz swoich wyborców, czyli młodzieży z
terenu Gminy Czarny Dunajec.
opr. jg

Mariusz Hawryła brał udział w tegorocznym Muzykowaniu na
Duchową Nutę. Ponadto w ostatnim czasie udało mu się zająć II miejsce
w kat. rzeźba w XVIII Konkursie Plastycznym pt. „Wszyscy świeci
Wawrzyńcoka”. Organizatorem był GOK w Białym Dunajcu i SP Gliczarów
Dolny.
Dolny. Mariusz
Mariusz na
na konkursie
konkursie reprezentował
reprezentował zakopiańską
zakopiańską „Jutrzenkę”.
„Jutrzenkę”.
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ZDANIEM UCZNIÓW/BIBLIOTEKA◄◄◄

Więcej koszy i chodników

Klasa ósma na lekcji z wiedzy o społeczeństwie
zastanawiała się nad lokalnymi inicjatywami.
Życzeń mają sporo.

U

nas warto by było zainicjować odśnieżanie chodników
zimą. Jest to uciążliwe dla uczniów
jak i innych osób. Najlepiej byłoby zrobić składkę, żeby ktoś
odśnieżał je, oraz dobrze byłoby
zrobić chodniki w miejscach, w
których łatwo o wypadek, np. na
Domańskiej czy w Ratułowie.
Amelia Liszka
Wybudowanie większej ilości
przejść dla pieszych - wystosowanie pisma do Zarządu Dróg
Powiatowych. Wbudowanie placu

tować swoje hobby. Również
ważne jest odśnieżanie chodników w zimę lub zrobienie chodnika w stronę Czerwiennego.
Barbara Koczur
Jednym z pomysłów mogłoby
być boisko sportowe w naszej
okolicy. Jest orlik w Czarnym
Dunajcu, w Cichem Górnem, w
Piekielniku, więc to byłby jeden z argumentów. Zapewne pomysł poparliby starsi uczniowie.
Sebastian Bzdyk

Książka nam się nie narzuca

W

iem, że nauki jest dużo, ale
tak naprawdę to właśnie
każda
przeczytana
książka
zwiększa Wasze szanse na
pomyślne zdanie egzaminu - nie
tylko z języka polskiego. Czytanie
uczy nas bowiem analizowania,
wyciągania wniosków, sprzyja
wyrabianiu koncentracji, rozwija
wyobraźnię,
poszerza
zasób
słownictwa i w niewyobrażalny
sposób poszerza naszą wiedzę
o świecie – w dodatku czyni to
w sposób taktowny, dyskretny i
nieszkodliwy. Książka nie narzuca
się nam, cierpliwie czeka aż po nią
sięgniemy, ale kiedy już to zrobimy
potrafi nas przenieść w inny świat.

Podam jeszcze średnią dla całej
szkoły, która wynosi 1,2. Miło mi
w takim razie zaprezentować Wam
nazwiska najlepszych czytelników
z marca, którzy przekroczyli ową
średnią kilka, a nawet prawie
dziesięciokrotnie. Oto nasi liderzy!
Z zerówki – Claudia Bzdyk i Basia
Kula po 6 książek oraz Wojtek
Figiel – 8 książek. Z klasy 1 –
Paulinka Głąbińska – 11 książek
i Justynka Kula – 10 książek. Z
klasy 2 – Gosia Figiel – 4 książki.
Z klasy 3 – Ola Łacek – 4 książki.
Z klasy 6b – Klimek Haberny
i Oliwka Rafacz po 5 książek
i Kinga Knapczyk – 4 książki.
Pani Maria Tylka

FOT. PANI ANNA SZOPIŃSKA



Niedawna wizyta przedszkolaków w szkolnej bibliotece.

FOT. UG CZARNY DUNAJEC

W marcu przeczytaliśmy 202 książki. Jak na
warunki pandemiczne jest to niezły wynik, choć
klasy starsze poświęcają czas głównie na lektury.

Z myślą m.in. o młodzieży powstała plenerowa siłownia w Miętustwie.

zabaw dla dzieci - zwrócenie się z
prośbą do władz samorządowych.
Anastazja Nalepa,
Patryk Miętus
Światła na skrzyżowaniach, np.
przy szkole, miejscach pracy itp.
Natalia Obyrtacz
Inicjatywą, która z pewnością
miałaby korzystne znaczenie jest
rozstawienie koszy po okolicy.
Ciągle się mówi o zanieczyszczaniu, wyrzucaniu śmieci do lasów. Jednak jakby na to spojrzeć
okiem przechodnia, to tych koszy
nie ma za wiele. Najczęściej są
one przy sklepie, jednak po całym
dniu są pełne oraz przy przystankach, gdzie albo ich nie ma wcale, a jak są, to śmieci wręcz się
z nich „wylewają się”. Dlatego
uważam, że dobry pomysłem jest
dodanie koszy tam gdzie ich brakuje, albo co 500-1000 metrów.
Julia Wesołowska
Uważam, że dobrą inicjatywą
byłby skatepark, na którym młodzież mogłaby jeździć na deskach,
rolkach i rowerach oraz kształ-

Marzy mi się oczyszczalnia ścieków. W Cichem często widzimy
jak ktoś wywozi ścieki albo wlewa
je do rzek, czego nie powinno być.
Myślę, że trzeba zrobić jakieś spotkanie i przedyskutować to. Jest to
bardzo kosztowne, więc musiałaby
być pewnie jakaś zbiórka albo dofinansowanie tej inwestycji. Stawiam oczywiście na oczyszczalnię
ścieków, nie tylko w Cichem, ale
także taką, która obejmie jeszcze
Ratułów, Stare Bystre, Czerwienne.
Gabriela Truchan
Inicjatywą mogłoby być budowanie placów zabaw dla dzieci,
może by też zorganizować kosze
na śmieci przy ulicach, wtedy
byłby większy porządek. Trzeba by złożyć odpowiedni wniosek, by plan się zrealizował.
Krzysztof Styrczula
Ustawienie dodatkowych koszy na
śmieci, lepsze oznakowania dróg,
postawienie kontenerów do segregacji śmieci, lepsze oświetlenie na
skrzyżowaniu przy szkole, więcej
chodników – to moje postulaty.
Szymon Knapczyk
● Bez tytułu nr 9/2020-2021 ●
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Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.
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Temperatura na koniec kwietnia sięgnęła w końcu 10 stopni na plusie.

Nasze przedszkole chętnie spędzało czas na placu zabaw.

Uczniowie klasy drugiej pracowali zdal-

nie nad dbaniem o środowisko, stąd wykonywali prace z recyklingu, robili projekty
naszej okolicy. Byli też tacy, którzy sprzątali świat. Z kolei Franek i Radek zabrali
się za projekt osiedla w 3D. Zaś Gosia już
myśli o wakacjach i biwakowaniu.
Witamy w szkole nasze kochane
Klasa piąta pozdrawia z zajęć zdalnych

ze swoim wychowawcą.

dzieciaki, które wróciły na zajęcia po
przerwie świątecznej, ale i po przerwie
wymuszonej pandemią koronawirusa.

03.04.2021 r. - data ta przejdzie do

historii naszej szkoły. Pierwszy raz na placu
przed budynkiem miało miejsce w Wielką
Sobotę święcenie pokarmów ze względu
na ciągle trwającą pandemię. Pokarmy
poświęcił nasz ksiądz katecheta Krzysztof
Pierzchała.

Aktywne zajęcia naszej zerówki. Sala gimnastyczna tylko dla nich!

W ramach Dnia Ziemi zerówka

posprzątała okolice naszej szkoły.

Pierwszy rząd miejsc dla publiczności

na sali gimnastycznej nieco się zmienił.
Do pracy przystąpił nasz konserwator
pan Władysław, złota rączka!
● Bez tytułu nr 9/2020-2021 ●

Marcin Ratułowski, wójt Gminy

Czarny Dunajec zapoznaje się ze
świątecznym numerem „Bez tytułu”.

27 kwietnia niektórzy nauczyciele z na-

szej szkoły przyjęli drugą dawkę szczepionki przeciwko covid-19.
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NASZE PASJE◄◄◄

Krajobraz
będzie za
chwilę gotowy.

W

W

łaśnie kwiaty są na
jego licznych obrazach.
Głównie to róże i kalie, ale także krokusy, słoneczniki, lilie wodne i maki. Ulubioną
techniką artysty są farby akrylowe
oraz olejne. Ostatnio pan Krzysztof sięgnął też po pastele olejne,
z którymi radzi sobie rewelacyjnie. Do malowania wykorzystuje
płótno na blejtramie oraz papier.
Ciekaw byłem jak długo pan dyrektor maluje poszczególne obrazy.
Okazuje się, że nie ma ram czasowych, bo wszystko zależy od wielu czynników. Przede wszystkim
od tematu pracy, wielkości dzieła
i trudności. Ważne jest też to, czy
maluje się kopię czy może autorską
pracę. Istotne jest również schnięcie farby. Czas przeznaczony na gotowy obraz waha się więc od 2 dni
do 3 miesięcy, bo na kopię ”Stańczyka” wg Matejki pan dyrektor
przeznaczył aż 3 miesiące. Kiedy
obraz wyschnie, należy go zabezpieczyć, utrwalić i nałożyć werniks
(to lakier, zabezpiecza warstwę
farby, ale też może nabłyszczać
aby zwiększyć koloryt obrazu) lub
fiksatywę, gdy maluje się pastelami. Fiksatywa używana jest do
ochrony i utrwalania pasteli. Potem
zostaje już tylko oprawa obrazu.
Malarstwo to pasja i hobby pana
dyrektora. Jak sam mówi to sposób
na odpoczynek, odskocznia od szarej rzeczywistości. Pozwala też na
realizację siebie i wyrażanie własnych emocji. Prócz tego daje mu
wiele radości, a najbardziej cieszy
się z tego, gdy oglądający również
przeżywają i reagują pozytywnymi
uwagami na jego twórczość. Swoim działaniem budzi w ludziach pozytywne emocje i uczucia, daje im
radość, której brakuje na co dzień.
Obecnie autor prac zajmuje się malowaniem Babiej Góry oraz postaci
świętych: Ojca Charbela, Ojca Pio,
postaci Ojca Dolindo i kościołów.
Mariusz Hawryła

Malarska
odskocznia od szarej
rzeczywistości
Nasz pan dyrektor uwielbia malować
wszystko co go otacza. Przede wszystkim
liczne krajobrazy, architekturę, portrety,
obrazy abstrakcyjne i kwiaty.
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Bardzo polecam
wybrać się do
Egiptu tym, którzy
chcą doświadczyć
niesamowitych
emocji, zobaczyć
niecodzienny dla nas
świat.

Zanurzyć się w afrykańskich morzach

EE

Palmy to charakterystyczny krajobraz dla państw, w których nawet zimą termometry wskazują ponad 20 stopni.

gipt znajduje się w północno-wschodniej Afryce.
Jego początki sięgają ok.
6000 lat p.n.e. Kojarzy się on nam
głównie z Nilem, czyli najdłuższą
rzeką świata, bezkresną pustynią,
faraonami, czy występującymi w
Morzu Czerwonym rafami koralowymi. Najważniejszym miastem
jest Kair, stolica państwa położona nad Nilem, w której pobliżu
znajdują się piramidy Cheopsa,
Chefrena oraz znacznie mniejsza
Mykerinosa, które są uznawane
za jedne z siedmiu cudów świata, oraz Sfinks, czyli pokaźny
monolityczny posąg lwa z głową
człowieka. Ciekawostką jest, że
przy budowie piramid pracowało ok. 20-25 tys. pracowników.
Egipcjanie mają nader ciekawą
kulturę. Albowiem wierzą w życie
pozagrobowe, a swych władców
chowali w piramidach, pełniących funkcję grobowców. Według
nich śmierć jest początkiem drogi do istnienia pozaziemskiego.
Egipt jest ogromnie ciekawym
rąbkiem tajemnic z długą historią.
Na pewno jest wart odwiedzenia, czy to pod kątem atrakcji z
okresu starożytności, czy też pod
kątem turystyki wypoczynkowej.
Bardzo polecam wybrać się do
Egiptu tym, którzy chcą doświadczyć niesamowitych emocji, zobaczyć niecodzienny dla nas świat.
Bez problemu można zamknąć
oczy i przenieść się w czasie do
starożytności, a po ich otwarciu
zanurzyć się w afrykańskich morzach, chłonąć krajobraz i zachwycać się cudownymi rafami koralowymi i egzotycznymi rybkami.
Z tutejszych podwodnych atrakcji
mogą korzystać zarówno nurko● Bez tytułu nr 9/2020-2021 ●

Podwodny świat,
w którym kryją się niezwykle
piękne przestrzenie oraz zwierzęta
i rośliność.

wie schodzący na znaczne głębokości, jak i amatorzy nurkowania.
Rafy koralowe rozciągają się na
dużych powierzchniach tworząc
labirynty, jaskinie i podwodne
ogrody. Odkryć można tajemni-

czy podwodny świat pełen dziwnych stworzeń, ale i zatopionych
przed wiekami wraków statków. Nie ma tu szansy na nudę!
Aleks
Styrczula

►►►NA ZAKOŃCZENIE - W POSZUKIWANIU KROKUSÓW

Hokus
Krokus

W końcu są! Dolina
Chochołowska usłana
jest tysiącami krokusów,
choć tatrzańskie polany
częściowo jeszcze
w śniegu, tak samo jak
szczyty.
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órale, ale i turyści w końcu
się doczekali. W Dolinie Chochołowskiej można już oglądać
krokusy. Jednak Tatrzański Park
Narodowy apeluje o przestrzeganie należytych zasadach w czasie
podziwiania fioletowych kwiatów.
- Zwykle apelowaliśmy o ochronę samych krokusów, w tym roku
zwracamy uwagę przede wszystkim na bezpieczeństwo turystów.
Zdajemy sobie sprawę, że krokusowa fioletowa mozaika w Tatrach
jest spektakularna i nie dziwi nas,
że przyciąga turystów. Może nawet
po tym trudnym roku obostrzeń bardziej tęsknimy za przebywaniem
na łonie natury. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że wycieczka
w Tatry w tej chwili może stać się
źródłem frustracji, a nie relaksu.
Nie mówiąc o tym, że w obecnej
sytuacji epidemicznej może być po
prostu niebezpieczna. Apelujemy
zatem: głowa do góry, Tatry poczekają - mówi Szymon Ziobrowski,
dyrektor TPN. TPN przypomina,
że kwiatów nie można zrywać
czy deptać. Prowadzi akcję "Hokus Krokus - Ani kroku(s) dalej!".
jg
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