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październiku odeszła do
wieczności Pani Bogusława
Bobrowska, wieloletnia dyrektor
SP Czarny Dunajec i SP Czerwienne 1. Już na
emeryturze pracowała na zastępstwie w
naszej szkole, podjęła
się też obowiązków
szkolnej sekretarki,
kiedy tylko po latach
starań samorząd przyznał godziny na ten cel.
Na okoliczność pogrzebu Zmarłej był poświęcony specjalny numer
gazetki „Bez tytułu”.
Październik to także kolejny już
miesiąc (licząc od marca 2020)
kiedy zmagamy się z pandemią.
Ona nie daje za wygraną. Stąd

apelujemy do Was o stałą dezynfekcję rąk, zachowania dystansu
społecznego. Mimo „zarazy”
staramy się pracować
normalnie, uczestniczyć w wycieczkach
szkolnych, projektach.
O tym wszystkim piszemy właśnie w tym
numerze gazetki „Bez
tytułu”. Zachęcamy
do zapoznania się
z poszczególnymi
tekstami i zdjęciami. Przypominamy
także, że na bieżąco
relacjonujemy wydarzenia
w szkole na profilu SP Ciche 1 na
portalu społecznościowym Facebook.
Redakcja „Bez tytułu”

ARCHIWUM UCZNIÓW SP CICHE 1

Staramy się żyć normalnie

Na tej klasie - zerówce w SP CICHE 1 Pani Bogusława zakończyła
ostatecznie pracę w szkolnictwie.

Nasza pierwsza pani
To właśnie Pani Bogusława uczyła nas czytać,
pisać, liczyć. Codziennie rano, na pierwszej lekcji
czytała nam bajki.

Z
Z

przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej
pierwszej wychowawczyni Pani
Bogusławy Bobrowskiej. Kształciła nas, gdy rozpoczynaliśmy swoją
edukację, w klasie 0. To właśnie
Pani Bogusława uczyła nas czytać,
pisać, liczyć. Codziennie rano, na
pierwszej lekcji czytała nam bajki,
a później organizowała gry, zabawę. Pamiętam, że chciałem zrobić
najwięcej szlaczków, więc Pani by
wymusić na mnie większą staranność dawała coraz to trudniejsze. A

Pani Bogusława Bobrowska z wójtem Gminy Czarny Dunajec Marcinem
Ratułowskim zachęcała do wyrobienia Karty Dużej Rodziny dla rodziców
dorosłych już dzieci.
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gdy nadeszły święta śpiewaliśmy
wszyscy razem utwór „Choinko
piękna jak las” i przeżyliśmy piękną wigilię. Po świętach nastąpiły
zmiany, Pani Bobrowska przestała
nas edukować, a nową wychowawczynią została Pani Anita. Niestety
nie było nam dane nigdzie razem
jechać na wycieczkę. Z radością
odwiedzaliśmy byłą wychowawczynię w sekretariacie, gdy ta jeszcze tam pracowała. Niech kochający nas wszystkich Ojciec da Jej
życie wieczne.
Wojciech Krupa, rocznik 2003
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Z wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Pani
Bogusławy Bobrowskiej,
dyrektora Szkoły
Podstawowej
w Czarnym Dunajcu
i w Czerwiennem nr1.
Składamy wyrazy
głębokiego współczucia
rodzinie, jednocześnie
dziękując za Jej pracę na
rzecz oświaty
w Gminie Czarny
Iwona Wontorczyk
Dunajec.
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
Marcin
Ratułowski
w Czarnym
Dunajcu
Wójt Gminy Czarny Dunajec
Iwona Wontorczyk
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu




Pani Bogusława Bobrowska z Panią Marią Ramską, wieloletnim
dyrektorem w SP Ciche 1.

● Bez tytułu nr 3/2020-2021 ●
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Interesuje nas skąd się wzięły
u Pani pomysły, aby zostać nauczycielem?
Tak w zasadzie nie było żadnego
takiego jednego pomysłu, ale wydaje mi się, że po prostu zawsze
lubiłam pracę z dziećmi, kontakt
z nimi poprzez różne zabawy,
pokazywanie im różnych ciekawych rzeczy. Po szkole podstawowej poszłam do studium nauczycielskiego. Myślę, że od zawsze gdzieś w mojej głowie była
myśl, by zostać nauczycielem.
Gdyby ktoś z nas już teraz myślał o pracy nauczyciela, to co by
miał zrobić?
Przede wszystkim ćwiczyć cierpliwość, bo sami wiecie jak to jest
być uczniem i słuchać nauczyciela,
że nie jest to takie proste reagować
na to, co ma Wam do przekazania.
Dodałabym jeszcze do cierpliwości dużo empatii, czyli wczucia się,
że Ci młodzi ludzie mają tyle różnych ciekawych rzeczy, że ta nauka
ich za bardzo nie interesuje. Trzeba próbować znaleźć takie środki,
aby przekazać coś innym, często
przecież chętnym do zdobywania
ciągle nowych wiadomości i umiejętności. My po prostu musimy
się szkolić, żeby wam dorównać.

Pani Anita Belicka z oddziałem zerowym w roku szkolnym 2020/2021.

Żebym nie straciła ciekawości świata
Chwali szkolną atmosferę, wzrusza się kiedy zaglądają do niej dawni
uczniowie, a własnej rodzinie często piecze chleb. Rozmawiamy
z Panią Anitą Belicką, nauczycielką z 20-letnim stażem.

Jak się lubi co się robi, to nie jest
to duże poświęcenie. Niemniej
jednak należy przygotować się do
każdych zajęć, zdobywać własne
nowe umiejętności, nowe wiadomości, szkolić się i szukać w internecie, a także poza nim nowych
materiałów na zajęcia. Myślę,
że dużo czasu nam nauczycielom zajmuje przygotowanie się
przede wszystkim do zajęć tak,
żeby Was choć trochę zaciekawić.
Co Pani najbardziej podoba się
w pracy w naszej szkole?
Najbardziej podoba mi się atmosfera jaka panuje w naszej szkole.
Mam na myśli życzliwość, wiele
uśmiechu od uczniów. Ważna jest
także pomoc, że zawsze możemy
jako nauczyciele liczyć na pomoc
drugiego nauczyciela. Może kiedyś było jeszcze bardziej rodzinnie
niż teraz. W szkole mamy mniej
czasu, żeby się ze sobą spotykać, więcej dyżurów w różnych
miejscach. Myślę, że istotne jest

także to, że i wy też możecie się
zwrócić do każdego o pomoc i
nie zostaniecie gdzieś tam odesłani. Tylko każdy Wam stara sie
pomóc, jak i nam nauczycielom.
O której musi Pani wstawać,
żeby dojechać do szkoły? Jak
Pani łączy prace zawodową
z prowadzeniem domu?
Muszę wstawać o 06:00, żeby zrobić sobie drugie śniadanie, drugie
śniadanie dla dzieci. To troszkę
zajmuje. Bardzo dobrze łączę
pracę zawodową z prowadzeniem domu, szczególnie, że duże
wsparcie mam w domu w rodzinie, czyli moje dzieci muszą być
samodzielne w niektórych kwestiach. Wtedy mam mniej pracy.
Podziela Pani pasję swojego
męża, czyli jazdę na motorze?
Rzeczywiście to pasja mojego
męża. Dzielnie go wspieramy
wspólnie z córką i synem, jak i
całą grupę „Pasja i Wiara” z Mię-

tustwa. Jej członkowie mają na
swoim koncie wiele akcji charytatywnych. Wspieram je jak mogę,
a to od strony organizacyjnej czy
np. poprzez upieczenie chleba
albo ciasta. Zaś moją jest jazda
na rowerze. Najdłuższą wycieczkę miałam ostatnio do Trsteny na
Słowacji. Bardzo lubię ponadto
spacery po dolinach i pięknych
okolicach górskich. Przed nami
zima, podczas której oddam się
jak zawsze lekturze książek.
To już ostatnie pytanie. Czego
można życzyć nauczycielowi
z 20-letnim stażem?
Myślę, że przede wszystkim
wspomniałabym tu jeszcze raz
sprawę związaną z cierpliwością,
która tak bardzo jest potrzebna
do wykonywanego zawodu. A ponadto życzyłabym sobie, by nauczyciel z 20-letnim stażem nie
stracił nigdy ciekawości świata.
■
ZDJĘCIA: ARCHIWUM PANI ANITY BELICKIEJ

Zdaniem Pani jakich poświęceń
wymaga praca nauczyciela?

ZDJĘCIE PANI ANNA RATUŁOWSKA

Kinga Knapczyk, Oliwia Rafacz: Nauczyciel z 20-letnim
stażem zapewne zapamiętał
wiele szczególnych chwil, może
Pani podzielić się z nami tymi
najbardziej wzruszającymi?
Pani Anita Belicka: Wzruszających chwil jest bardzo dużo, a
zwłaszcza jak pracuje się z małymi
dziećmi, a najbardziej wzruszające chwile są wtedy, kiedy tacy już
starsi uczniowie przyjdą się przywitać, albo podzielić się swoimi
przemyśleniami czy przeżyciami.

Pani Anita ze Świętej Pamięci panem dyrektorem Zbigniewem Ramskim
i panią Agnieszką Basińską w dawnej szkole, w pokoju nauczycielskim.
● Bez tytułu nr 3/2020-2021 ●
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Pogoda dla wycieczkowiczów była wspaniała!

Wakacje czas zacząć! Zabieramy was
w ekstra podróż po... naszym kraju.
Tak! Naprawdę warto w końcu poznać
naszą ojczyznę, np. jej zamki. W regionie
Wąwóz Kraków to najpiękniejszy wąwóz
Podhala też jest ich kilka.
skalny w Tatrach Zachodnich, znajdujący

Podziwialiśmy piękne krajobrazy
Po tej wycieczce jeszcze raz możemy z całą pewnością
powiedzieć, że mieszkamy w niezwykle pięknym
zakątku nie tylko Polski, ale i świata.

W

WYCIECZKI◄◄◄

się w Dolinie Kościeliskiej. Najciekawszym
momentem jest odcinek z drabinką i łańcuchami
oraz Smocza Jama – jaskinia, przez którą
przechodzi się z wykorzystaniem latarki.

Kiedy człowiek w jaskini wyląduje.

W

e wtorek 15.09.2020r. wyjechaliśmy
razem z 6a do Doliny Kościeliskiej.
Wycieczkę zorganizowały nasze wychowawczynie: panie Maria Tylka i Janina Hawryła-Naglak. Pani Maria Tylka nie mogła udać
się z nami, więc pojechała za naszą wychowawczynię pani Joanna Gościej. Podróżowanie zaczęliśmy około godz. 7.30. Gdy dotarliśmy na
miejsce, poznaliśmy pana przewodnika - miał
na imię Andrzej. Pierwszym naszym celem był
Smreczyński Staw. Po około półtorej godziny doszliśmy do niego. Było bardzo pięknie!
Podziwialiśmy duże jezioro i widok na znane
tatrzańskie szczyty. Później udaliśmy się do

schroniska. Można tam było kupić pamiątki, jedzenie i picie, były również darmowe pieczątki.
Naszym następnym celem był Wąwóz Kraków.
W tym miejscu było zimniejsze powietrze. Gdy
wyszliśmy z Wąwozu Kraków, poszliśmy do
Smoczej Jaskini. Kto się bał wejść, został z panią Joanną. Potem obie grupy spotkały się i razem poszliśmy na przystanek autobusowy, aby
rozpocząć podróż do domu. Wycieczka była
bardzo ciekawa, podziwialiśmy piękne krajobrazy. Bardzo mi się podobało, a najbardziej
w Smoczej Jaskini. Mam nadzieję, że jeszcze
tam wrócę. Może tym razem z moją rodziną.
Patrycja Ciężczak

Kolejny przystanek, aby wysłuchać ciekawych
opowieści naszego pana przewodnika.
● Bez tytułu nr 3/2020-2021 ●
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Dotarliśmy do Kaplicy Papieskiej nieopodal Schroniska na Turbaczu.

Na gorczańskim szlaku
Po dwóch
latach
przygotowań
dotarliśmy
na... Turbacz!
Piękne widoki
oraz dobre
towarzystwo
pozwoliły
nam trochę
odpocząć od
szkoły.

Dnia 23 września 2020 r. wraz z naszym wychowawcą p. Wojciechem
Kosakowskim po dwóch latach
przygotowań wybraliśmy się na Turbacz. Było bardzo przyjemnie. Piękne widoki oraz dobre towarzystwo
pozwoliło nam trochę odpocząć od
szkoły. Wycieczkę rozpoczęliśmy w
Nowym Targu na Długiej Polanie.
Szliśmy zielonym szlakiem, przy
którym zlokalizowany był ołtarz św.
Maksymiliana Kolbego oraz brzozowy krzyż
poświęcony ludziom, którzy oddali życie w
obronie ojczyzny w czasie II wojny światowej

i po jej zakończeniu. Po drodze
szukaliśmy grzybów i jeżyn (czernic). Przy schronisku i na szczycie
Turbacza (1310 m n.p.m.) zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.
Później było tylko już łatwiej, bo z
góry, a obok Kaplicy Papieskiej w
bacówce zaprzyjaźnionego księdza
zapaliliśmy ognisko i trochę pośpiewaliśmy. Zmęczeni, ale bardzo
szczęśliwi wróciliśmy do domu.
Dziękujemy naszym mamom - opiekunkom:
Annie Wyrostek, Katarzynie Wesołowskiej,
Bogusławie Szwajnos i Annie Kosakowskiej.

Kiełbaska z ogniska - to jest to!

Klasa 7

Nasi opiekunowie prawie w komplecie.
● Bez tytułu nr 3/2020-2021 ●

No trzeba szybko wrzucić widoczki na Fejsa.

Jedna z wielu pięknych gorczańskich kapliczek.
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FOT. JAN GŁĄBIŃSKI

Nawet długopis był dezynfekowany

Pierwszy dzień z maseczką i płynem do dezynfekcji.

Szkolny reżimowy początek
Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczęty! Ale nie
było hymnu, akademii, pocztu sztandarowego.
Liczyły się maseczki, płyn do dezynfekcji,
odpowiedni odstęp.

K
K

ażda placówka oświatowa
- trzymając się odpowiednich rozporządzeń - organizowała początek roku szkolnego
we własnym zakresie, wszystko
zależało od odpowiedniej liczby
uczniów, warunków lokalowych.
Nie było przemówień dyrektorów, czy uroczystych akademii
z odśpiewaniem hymnu i delegacją z pocztem sztandarowym.

W naszej szkole uczniowie wchodzili do budynku różnymi wejściami, wcześniej wyznaczonymi,
dezynfekowali ręce, a potem w
salach spotykali się z wychowawcami, wszystko w odpowiednich
godzinach, żeby poszczególne
klasy nie spotkały się ze sobą.
Uczniowie będą też uczyć się w
jednej sali przez cały dzień, a wielu
z nich miało maseczki ochronne. jg

Wyborcy mieli maski na twarzach, komisja
wyborcza pracowała w rękawiczkach, której
zadaniem było nawet dezynfekowanie długopisów.
Tak w skrócie można opisać przebieg wyborów
do samorządu szkolnego, które miały miejsce 12
października.

W

komisji wyborczej pracowali: Amelia Liszka, Patryk
Miętus, a także Krystian Fryźlewicz. W wyborach uczestniczyły klasy od III do VIII. Na lokal
wyborczy zaaranżowano korytarz
szkolny na I piętrze, obok świetlicy. Obowiązywał pełen reżim sanitarny, z racji koronawirusa. Wyniki przedstawiają się następująco:
Martyna Łosiniecka - 77 głosów,
Aleks Styrczula - 21 głosów, Krystian Tyrała - 9 głosów, Kinga
Knapczyk - 5 głosów, Agata Nowak - 2 głosy, Agata Skubisz - 5
głosów, 1 głos był nieważny. - Nie
spodziewałam sie wygranej, a w

szczególności tego, że tak dużo
osób na mnie zagłosowało! Bardzo
dziękuję tym, którzy obdarowali
mnie zaufaniem. Postaram się wysłuchać wszystkich próśb uczniów.
Jak widzieliście na moim plakacie
mam kilka pomysłów na ten rok,
m.in. dzień bez zadania domowego, muzyka z radiowęzła na długich
przerwach, dzień piżamy itp. Tych
dociekliwych serdecznie zapraszam na I piętro. Pamiętajcie! Moje
ręce nie czynią cudów. Wszystkie pomysły muszą być pierwsze
uzgodnione z panem dyrektorem.
Jeszcze raz, bardzo dziękuję! komentuje Martyna Łosiniecka.
jg



KALENDARIUM SZKOLNE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Przedstawiciele szóstej "a" wrzucają głosy do urny wyborczej.

ZDJĘCIA JAN GŁĄBIŃSKI

Egzamin ósmoklasisty (termin główny)
25.05.2021r. (wtorek) - j. polski godz. 9.00
26.05.2021r.(środa) - matematyka godz.9.00
27.05.2021r.(czwartek)- język obcy nowożytny godz. 9.00
Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy)
16.06.2021r.(środa) - j. polski godz. 9.00
17.06.2021r.(czwartek) - matematyka godz. 9.00
18.06.2021r.(piątek) - język obcy nowożytny godz. 9.00
Zebrania z rodzicami
17.09.2021 r. (czwartek) godz. 15.00
28.01.2021r.(czwartek) godz.15.00
13.05.2021r. (czwartek) godz.15.00
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
11.11.2020r. (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
1.01.2021r. (piątek) - Nowy Rok
6.01.2021r. (środa) - Święto Trzech Króli
3.03.2021r. (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3 Maja
3.06.2021 r. (czwartek) - Boże Ciało
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
14.10.2020 r. (środa)
02.11.2020 r. (poniedziałek)
4.01.2021r. (poniedziałek)
5.01.2021r.(wtorek)
25.05.2021r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty
26.05.2021r. (środa) egzamin ósmoklasisty
27.05.2021r. (czwartek) egzamin ósmoklasisty
04.06.2021r. (piątek)
Ferie świąteczne
23-31.12.2020r. - zimowa przerwa świąteczna
1-6.04.2021r. - wiosenna przerwa świąteczna
Ferie zimowe 15-28.02.2021r.
Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021r.
Ferie letnie 26.06.-31.08.2021r.

Uczniowie z szóstej "b" odbierają karty do głosowania od komisji
wyborczej. Za członkami komisji wiszą plakaty wyborcze kandydatów.
● Bez tytułu nr 3/2020-2021 ●
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Czeka nas elektroniczna rewolucja
ZDJĘCIA JAN GŁĄBIŃSKI

W szczególnym czasie pandemii nasz program
E- biblio bardzo się przyda bo będziecie mogli
„wyklikać sobie książkę” - katalog elektroniczny
umożliwi Wam bowiem wgląd w zbiory naszej
biblioteki w domu czy gdziekolwiek.
Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści naszego gościa.

Podróż do Ameryki
Południowej
Tukany, papugi, drzewa cytrusowe w ogrodzie,
ale przede wszystkim krzewienie polskiej historii.
Niezwykłe opowieści naszego gościa - o. Jerzego
z dalekiej Argentyny.

D

n. 16 września 2020 roku
do naszej szkoły zawitał
niespodziewany
przez
uczniów gość, mieszkający w
Argentynie, a pochodzący z okolicy, bo z Nowego Targu. O. Jerzy
Jacek Twaróg poszerzył naszą
wiedzę o kraju i kontynencie, w
którym obecnie zamieszkuje już
ponad 20 lat. Argentyna jest państwem w Ameryce Południowej,
który najczęściej znany z piłki
nożnej. Bernardyn z entuzjazmem
opisywał swój ogród cytrusowy i
piękne papugi, które potrafią czasami być bardzo wredne. Również mówił o kaktusach, palmach
i codziennej gorącej pogodzie. W
okresie letnim bywa nawet plus
40 stopni. W Argentynie żyje 46
mln ludzi, a w stolicy aż 17 mln.
Skoro już mowa o Buenos Aires,
o. Jerzy Jacek Twaróg prowadzi
tam jedyne w Ameryce Łacińskiej Muzeum Historii Polski,
w którym można zobaczyć już
ponad tysiąc eksponatów, a nadal dochodzą nowe. Wśród nich
są m.in. pamiątki po żołnierzach
walczących w II wojnie światowej oraz w wojnie o Falklandy.
Również jest tam szkoła polska,
gdzie dzieci naszego pochodzenia
uczą sie historii i języka ojczystego. Wróćmy jeszcze na koniec
do piłki nożnej. Wiedzieliście,
że w Buenos Aires mieści sie aż
17 stadionów piłkarskich? Największy stadion w Argentynie to
● Bez tytułu nr 3/2020-2021 ●

Estadio Monumental, może on
pomieścić aż 100 tys. widzów.
Z wielką ciekawością wysłuchaliśmy opowieści bernardyna.
Podziwiamy go za jego odwagę
i poświęcenie, oraz zapraszamy
na częstsze wizyty w Polsce, a
szczególnie do naszej szkoły.
Martyna Łosiniecka

Tukanów w Ameryce
Południowej jest bardzo dużo.
Wszystkie na wolności!

D

rodzy Czytelnicy, podczas
wakacji nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o nowy, bardzo przydatny program o nazwie
E- biblio. Jest to program do katalogowania książek, dzięki
któremu nasza biblioteka
za kilka lub kilkanaście
miesięcy będzie w pełni elektroniczna. Mamy
czytnik, za pomocą którego będę Wam wypożyczała książki podobnie
jak sprzedawca na kasie w sklepie. Najpierw
jednak muszę je wpisać
do systemu, wydrukować i nakleić kody na każdą książkę. Trochę to potrwa, bo książek
mamy dużo, a będzie jeszcze więcej. Już zostały zamówione książki
z Narodowego Programu Rozwoju Bibliotek za znaczną kwotę.
Będzie wśród nich dużo nowości
wydawniczych jak dalsze części

Baśnioboru czy Zwierzoduchów.
W szczególnym czasie pandemii
nasz program E- biblio bardzo się
przyda, bo będziecie mogli „wyklikać sobie książkę” - katalog
elektroniczny umożliwi
Wam bowiem wgląd w
zbiory naszej biblioteki w domu czy gdziekolwiek. Można będzie
sprawdzić jakie książki
mamy w bibliotece i czy
dany tytuł jest aktualnie
dostępny. W czasie, kiedy nie wolno czytelnikom
samodzielnie szukać książek na półkach to bardzo
przydatne - choć niewątpliwie milej jest wziąć książkę do
ręki. Na razie musi nam wystarczyć klikanie, co ma swoje plusy,
choć magii jaki ma w sobie zapach
świeżej farby i szelest kartek trochę zabraknie. Ale cieszmy się z
obrazu, a na zachętę kilka już dziś.
Pani Maria Tylka
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FOTOFAKTY◄◄◄
Uczniowie klasy IV
na zajęciach
z historii z panem
Głąbińskim
zaprezentowali
pamiątki rodzinne.

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

Trening czyni mistrza, czyli
ministranci nie tylko przy ołtarzu, ale
także na naszej hali gimnastycznej.

13 września odbyły się Dożynki Miętusiańskie, które jak zawsze uświetnili „Mali Miętusianie”.
Do zespołu należą nasi uczniowie.

Sklepik już działa! Zapraszamy na parter!

 Już kolejny raz ruszył projekt „Umiem
pływać” realizowany przez Gminny Zespół
Oświatowy i Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu.
7 września odbyły się pierwsze zajęcia w
Chochołowskich Termach. Wzięło w nich
udział kilkunastu naszych uczniów, a także
z SP Ciche 2. Zajęcia potrwają do listopada.
Dzieci na samym basenie spędzają 1,5 h, w to
nie jest wliczony dojazd czy przygotowanie w
szatni przed i po zajęciach. Koszt zajęć - dzięki
środkom przeznaczonym przez UG Czarny
Dunajec - jest bezpłatny! Uczniowie korzystają
również z darmowego przejazdu.

Uczniowie z klasy II rozmawiali o zdrowym
żywieniu i samodzielnie narysowali produkty
w piramidzie zdrowego odżywiania.
● Bez tytułu nr 3/2020-2021 ●
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6 października 2020 r. został oddany do
użytku ogólnodostępny i bezpłatny plac sportowo-rekreacyjny przy kościele w Miętustwie. Plac
usytuowany jest w bezpiecznej „zielonej strefie”
w pobliżu ogólnodostępnego parkingu i drogi
powiatowej odseparowanej od ruchu pieszego.
Teren jest odgrodzony od innych nieruchomości
i posiada niezależne wejście. Urządzenia zostały
dobrane w taki sposób, aby służyły różnym grupom wiekowym. Sprzyjają one ogólnemu rozwojowi fizycznemu. Zostały zainstalowane urządzenia siłowni plenerowej zaprojektowane w taki
sposób, aby bezpiecznie mogły z nich korzystać
dzieci od 14 roku życia, młodzież i osoby starsze.
Koszt całkowity inwestycji: 115 215,77 zł, dofinansowanie: 63 810,00 zł, wkład własny Gminy
Czarny Dunajec: 51 405,77 zł
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W każdy piątek i poniedziałek o godz.
19 w naszej szkole pani Katarzyna Sęk
zaprasza na wieczór pełen niespodzianek,
które mają służyć poprawie kondycji i
dobremu samopoczuciu.

Klasa III z naszej szkoły otrzymała różańce.
To pierwsze ważne wydarzenie przed komunią
świętą, która jest zaplanowana na 9 maja 2020 r.

Minęły już 42 lata od wyboru kard. Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową. O ciekawostkach
pontyfikatu papieża Jana Pawła II możemy przeczytać w różnych miejscach w szkole. Specjalne
kartki przygotował ks. Krzysztof Pierzchała.
● Bez tytułu nr 3/2020-2021 ●

Kolarze biorący udział w Małopolskim Wyścigu Górskim śmignęli, i to dosłownie, przez
weekend 19-20.09 przez Podhale. W sobotę
finiszowali na nowotarskim Rynku, a w niedzielę
startowali z Chochołowskich Term. Start nastąpił punktualnie o 11 spod basenów termalnych.
Potem kolarze popędzili przez Ciche, Miętustwo,
Czarny Dunajec, do Ludźmierza, tam skręcili na
Maruszynę i Szaflary oraz Bór. Przejechali przez
Gronków, Ostrowsko, Dębno i Maniowy aż do
Krościenka nad Dunajcem i Tylmanowej.

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

Pokazowe zajęcia z robotyki.

Bez
tytułu
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RÓŻE AUTORSTWA DYREKTORA SZKOŁY, ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

Choć czas jest bardzo
trudny i wyjątkowy dla nas
i dla naszych pedagogów, to
nie zapomnieliśmy o nich
i o ich święcie - Dniu
Komisji Edukacji
Narodowej. Z różnych stron
napłynęły życzenia dla
naszych nauczycieli.

Dla tych,
którzy mają dozór

Nasze dzielne panie z nauczania początkowego. Brakuje tylko pani Agnieszki Basińskiej.

D
D

rodzy Nauczyciele! Żyjemy w czasach kiedy zdrowie jest najważniejsze! Tego
właśnie Wam życzymy i Waszym Rodzinom z całego serca w
Dzień Nauczyciela! Bądźcie zdrowi, abyście mogli spędzać z
nami jak najwięcej czasu.
Redakcja gazetki
„Bez tytułu”
***
n. 14 października przypada Dzień Edukacji
Narodowej - święto nauczycieli,
wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w
rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji Narodowej (pełna nazwa:
Komisja nad Edukacją Młodzi
Szlacheckiej Dozór Mająca) została powołana 14 października
1773 r. przez Sejm Rozbiorowy na
wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była pierwszym w Europie ministerstwem
oświaty, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.
Z okazji Święta Edukacji Narodowej życzę Całemu Gronu
Pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi i sekretariatu dużo
zdrowia, energii i wytrwałości na

D

co dzień oraz radości z wykonywanej pracy,
sukcesów zawodowych i samych wzorowych
uczniów. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy. Dziękuję za współpracę, poświęcenie i trud, jaki wkładacie w pracę pedagogiczną, opiekuńczą i wychowawczą. Wszystkiego dobrego na cały rok szkolny 2020/2021.
dyrektor szkoły Krzysztof Kula
***
zanowni dyrektorzy, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi! Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pragniemy złożyć najserdeczniejsza życzenia
dyrektorom, pracownikom oświaty oraz emerytom, którzy poświęcili swój dorobek zawodowy
oświacie w Gminie Czarny Dunajec. Dzień Edukacji Narodowej
jest dniem szczególnym dla Was
wszystkich. Praca nauczyciela
pełni niezwykle ważną funkcję
w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia, a w dzisiejszych
czasach nabiera wyjątkowego
znaczenia. Jest to okazja do wyrażenia głębokiej wdzięczności za
patronowanie wielu osiągnięciom
swoich podopiecznych oraz nieoceniony wkład w proces kształcenia i wychowania młodych mieszkańców Gminy Czarny Dunajec.
Na ten trudny czas, życzymy Wam
przede wszystkim zdrowia, ale
również wielu sukcesów w życiu
zawodowym i osobistym, pomyśl-

S

Wystąpliśmy z ciekawym programem
artystycznym. Mamy nadzieję, że naszym
pedagogom się podobało. Były też życzenia
- w imieniu nas wszystkich - od Martyny
Łosinieckiej, nowej przewodniczącej Samorządu
szkolnego.

Dla nauczycieli na wesoło!

Pora na dyrektorskie gratulacje!

ności w zdobywaniu nowych doświadczeń, wytrwałości oraz satysfakcji z pełnionej funkcji.
Marcin Ratułowski
- wójt Gminy Czarny Dunajec
Iwona Wontorczyk
- dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
w Czarnym Dunajcu
● Bez tytułu nr 3/2020-2021 ●
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ZDJĘCIA JAN GŁĄBIŃSKI

niedzielę 11 października osoby pracujące nad projektem odmówiły modlitwę na cmentarzu, zostały odczytane także nazwiska blisko 500 osób, które zginęły
w czasie II wojny światowej, a były związane ze
środowiskiem żydowskim w Czarnym Dunajcu
i w okolicach. Miała miejsce także krótka modlitwa w intencji zmarłych. Nie zabrakło dźwięków skrzypków. Ponadto zapłonęły znicze pamięci i złożono małe kamyczki przy macewach.
- Odnowienie cmentarza zajęło nam kilkanaście
miesięcy. Stajemy tutaj z wielką radością, tak
jakby były to macewy naszych serc. W naszym
projekcie nigdy nie chodziło o wielkie liczby
zagłady, znaczące wydarzenia. W społeczności
żydowskiej byli często nasi rówieśnicy, mieli przecież takie same marzenia jak my, plany,
zakładali rodziny. Nagle zawierucha wojenna to
wszystko przerwała. Chcemy o nich stale pamię-

Moment odczytania blisko 500 nazwisk ofiar
hitlerowskiej zagłady, które zamieszkiwały,
m.in. Ciche czy Ratułów.
● Bez tytułu nr 3/2020-2021 ●

tać - mówi Dariusz Popiela, znany sportowiec,
który zainicjował projekt „Ludzie, nie liczby”.
Na odnowionym cmentarzu można zobaczyć
również lapidarium z odrestaurowanymi macewami, są także tablice informacyjne dla osób
zwiedzających. - To żywa lekcja historia, w której mam nadzieję będą brać udział uczniowie ze
starszych klas z terenu Gminy Czarny Dunajec mówi Iwona Wontorczyk, dyrektor Gminnego
Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
Projekt realizowany przez Fundację Centrum Dariusza Popieli pochłonął około 150
tys. zł. Został dofinansowany przez: Forum
For Dialogue, Stowarzyszenie Żydowski
Instytut Historyczny w Polsce, Niemiecki
Konsulat Generalny w Krakowie. Partnerzy
to: Komisja Rabiniczna do spraw Cmentarzy, Fundacja Zapomniane, Sądecki sztetl.
jg

FACEBOOK PARAFII W MIĘTUSTWIE

Zakończył się projekt „Ludzie, nie liczby”, w ramach którego
został odnowiony cmentarz żydowski w Czarnym Dunajcu.
Ze względu na pandemię nie doszło do oficjalnego otwarcia
cmentarza, który jest już dostępny dla zwiedzających.

Różaniec w kościele w Miętustwie od poniedziałku do soboty po Mszy św. o godz. 17. W
niedzielę po Mszy św. o godz. 9. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy!

FACEBOOK PARAFII W MIĘTUSTWIE

Macewy naszych serc

„Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje
imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20) Nie
bójmy się iść za głosem Chrystusa. Nie bójmy się
zaangażować w wspólnotę. Nie bójmy się pogłębiać wiarę. Wszystkie osoby chcące formować
się, dowiadywać się nowych informacji, chcących
poznać odpowiedzi na nurtujące pytania zapraszamy na Nasze SPOTKANIA! W Kościele:
Grupa Apostolska w piątki po Mszy Świętej (za
wyjątkiem pierwszych piątków miesiąca). W
Kaplicy: Grupa Apostolska w każdy czwartek po
Mszy Świętej. Starszą młodzież zachęcamy do
zaangażowania się w Grupę Oazową! Ciekamy
na Ciebie!

W związku z tym, że znaleźliśmy się w „Strefie
Czerwonej”, zostały wprowadzone limity co do
ilości wiernych uczestniczących w Liturgii: W
kościele: 90 osób. W kaplicy: 33 osoby. Ponadto
zwiększamy ilość niedzielnych Eucharystii.
Porządek Mszy Świętych: W kościele o 7:30,
9:00, 10:00, 11:00, 12:00 i 15:00. W kaplicy
o 9:00 i 10:00. Prosimy również, by osoby
narażone na możliwość zachorowania pozostały
w domu korzystając z udzielonej dyspensy od
uczestnictwa w Niedzielnej Mszy Świętej.
Obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania
ust i nosa oraz dezynfekcja dłoni. Prosimy
o przekazanie tych informacji. Trwajmy w
modlitwie!
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Jesteśmy z Was dumni!

Nasza mocna drużyna.

Szkolna Indywidualna Liga LA - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
- Powiat Nowotarski, Nowy Targ 05.10.2020 r.

Worek z medalami

Siedmiu najlepszych lekkoatletów reprezentowało naszą szkołę na
zawodach powiatowych dla klas VII-VIII (rocznik 2006-2007).
Poszło im znakomicie!

Jest się z czego cieszyć!

Trzeba pokazać,
że jest się w najlepszej drużynie!
● Bez tytułu nr 3/2020-2021 ●
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pierwszej
konkurencji
- biegu na 100 m - nasz
medalowy worek otworzył Andrzej Zatłoka, zwyciężając z czasem 13,26 sek. Na
miejscu piątym był Filip Kula
- czas 14,11 sek. Kolejne medale i to aż dwa - złotego koloru - zdobył Sebastian Bzdyk.
W biegu na 300 m zdeklasował
rywali i uzyskał czas 42,90sek.
To nowy rekord naszej szkoły.
Podobny scenariusz był w skoku w dal.
Sebastian wynikiem 5,11 m pokonuje
rywali i również ustanawia nowy rekord
szkoły. Na czwartym miejscu zawody
kończy Andrzej Zatłoka - wynik 4,67m.
Trzeci złoty medal do naszej
kolekcji dołożyła Julia Wesołowska. Na
dyst. 300 m pokonuje z dużą przewagą
rywali, a czas 49,02 sek. jest trzecim wynikiem w historii naszej lekkoatletycznej
tabeli rekordów. Julka miała możliwość
jeszcze powalczyć o medal na skoczni
w dal, ale wynik 4,07 m dał mało lubiane przez sportowców czwarte miejsce.
Duże emocje i dramaturgię miały dla nas biegi średnie. Nasze dwie reprezentantk i
na dyst. 600m Anastazja
Wesołowska i Gabriela Truchan
o d
samego początku przewodziły stawce. Nastka
nie wytrzymała mocnego tempa, które narzuciła
i na finiszowej prostej musiała uznać wyższość
rywalki; czas: 1:59,52 min. Gabrysia po upadku
w połowie dystansu musiała włożyć dużo wysiłku, by cieszyć się z brązu; czas: 1:59,71 min., a
dodatkowym bonusem był trzeci wynik w tabeli

rekordów klas VIII i byłych 2 gimnazjalnych.
W grupie chłopców Krystian
Fryźlewicz na dyst. 1000 m stracił
prowadzenie dopiero na 200
m przed metą i pozostało
mu cieszyć się z brązu i
trzeciego wyniku tabel rekordów naszej szkoły: czas
3:21,02 min. Na koniec wyróżniono zawodników za najlepsze wyniki zawodów /wg.
tabel pkt/: Julia Wesołowska
/SP 1 Ciche/ - 300 m - 49,02 i Sebastian Bzdyk /SP 1 Ciche/ - 300 m - 42,90.
Dodatkowo
pamiątkowe puchary
trafiły do kolekcji naszych
reprezentantów. W punktacji
drużynowej chłopcy zajęli II miejsce, dziewczęta IV. Tylko zwycięzcy
awansowali do zawodów wojewódzkich, ale czy
się one odbędą - zobaczymy. Wirus przyspiesza, codziennie liczba osób zarażonych wzrasta.
wk
Fizyczne i emocjonalne
zaangażowanie zawodnika.
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