Bez
tytułu

Nr 7 2020/21 (211)
LUTY

CENA: 1 ZŁ

Jesteśmy z Wami od 26 lat!

MAKÓW
2009, 2016
2016
MAKÓW 2009,

MISTRZ PISMAKÓW 2009, 2016

str. 5

KLASA I NA KULIGU W DOLINIE
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Święty Józef
BIBLIOTEKA/KĄCIK KATECHETYCZNY/NA DRUGIEJ STRONIE◄◄◄
– patron na trudne czasy

str. 2
W tych wymagających czasach oddawajmy
się opiece św. Józefa, abyśmy potrafili wiernie
i zwycięsko wychodzić z trudnych sytuacji
życiowych.

D

n. 19 marca w Kościele ob- prowadzi człowieka do zbawienia
chodzimy uroczystość św. poprzez zaufanie Panu Bogu. ŻyJózefa – ziemskiego opiekuna cie na wzór św. Józefa zatem bęPana Jezusa. Jest on mężem Ma- dzie polegać na naśladowaniu Jego
ryi, która stała się Matką Boga. W wiary. Nie należy zatem obawiać
trudnej sytuacji w jakiej znalazł się się tego, „co ludzie powiedzą”,
po Zwiastowaniu Maryi, wykazał kiedy będę odważnie wyznawał
się wielkim męstwem i odpowie- moją wiarę, poprzez modlitwę,
dzialnością za powierzoną sobie symbole religijne, uczestnictwo w
rodzinę. O Jego obecności dowia- nabożeństwach, przynależenie do
dujemy się z Pisma Świętego i różnych grup parafialnych. Życie
chociaż Ewangelia nie wspomina na wzór św. Józefa, to również
o żadnych słowach, które wypo- stawanie w obronie drugiego człowiedział, to jednak ukazuje Go wieka, któremu dzieje się krzywda,
jako „męża sprawiedliwego” (Mt podzielenie się z bliźnim tym co
1, 19) i posłusznego woli Bożej mam, poświęcenie własnego czasu
(Mt 1, 24), który
na przebywanie
z zatroskaniem
z tą osobą, która
opiekuje się swotego potrzebuje.
ją małżonką. Jan
Życie na wzór
Paweł II komenśw. Józefa jest
tując „milczenie”
przede wszystśw. Józefa pisał:
kim zaufaniem
„Na swej życioPanu
Bogu,
wej drodze, która
szczególnie
była pielgrzymowobec trudnowaniem w wierze,
ści, jakie napoJózef do końca
tkam na drodze
pozostał wierny
mojego
życia.
wezwaniu BożeW tych wymu (…). W ciąmagających czagu całej tej drogi
sach oddawajmy
Ewangelie
nie Święty Józef - patron,
się opiece św.
zapisują żadnego do którego warto i trzeba się modlić. Józefa,
abysłowa, jakie wyśmy
potrafili
powiedział. Ale
wiernie i zwymilczenie Józefa ma swą szcze- cięsko
wychodzić
K O N D O L E N C Jz trudE
gólną wymowę: poprzez to mil- nych
sytuacji
życiowych.
czenie można w pełni odczytać
Modlitwa do św. Józefa
prawdę, jaka zawiera ewangelicz- ułożona przez św. Gemmę Galgane stwierdzenie: mąż sprawie- ni: „Bądź pozdrowiony św. Józedliwy” (Redemptoris Custos 17) fie, dziewiczy oblubieńcze Matki
Obecny rok został po- Bożej! Jezus i Maryja z Tobą, błoświęcony właśnie św. Józefowi, gosławiony jesteś między mężami
którego często przywołujemy w i błogosławiony owoc żywota twochwilach zagrożenia życia, nie- jej najczystszej Oblubienicy, Jezus.
bezpieczeństw czy różnorakich Święty Józefie, opiekunie Jezusa,
kataklizmów. Obecnie polecamy módl się za nami grzesznymi teraz
się Jego opiece, ponieważ musimy i w godzinę śmierci naszej. Amen.”
zmierzyć się nie tylko z chorobą,
Ks. Krzysztof Pierzchała
która od 2019 roku rozprzestrzenia się po świecie, ale również z
Od św. Józefa
kryzysem wiary, jaki dotyka nas
coraz bardziej. Faktycznie zamożemy uczyć się
tem św. Józef, jest dla nas najlepprzede wszystkim
szym patronem na te trudne czasy.
Od św. Józefa możemy
wiary, wiary która
uczyć się przede wszystkim wiary,
jest silniejsza niż
wiary która jest silniejsza niż opinie ludzi, wiary która nie boi się
opinie ludzi
podjąć trudnych zadań, wiary która z miłością spogląda na kłopoty
bliźniego, w końcu wiary która







Maski nosimy obowiązkowo!

S

zanowni Rodzice, Nauczyciele
i Drodzy Uczniowie! Przypominam wszystkim uczniom, pracownikom oraz rodzicom o obowiązku noszenia maseczek chirurgicznych/medycznych na terenie
szkoły (zgodnie z nowymi wytycznymi Ministra Zdrowia z konferencji z dnia 24.02.2021 roku, wchodzącymi w życie dnia 27.02.2021

roku). Zwracam też uwagę
uczniom, że obowiązkiem jest noszenie swojego kluczyka do szafek
szkolnych, prawidłowe otwieranie
i zamykanie oraz utrzymywanie
w nich porządku. W przypadku
wyjątkowym, kiedy nie ma uczeń
kluczyka, zapasowy tzw. master
znajduje się u Pani Anity Belickiej.
dyrektor szkoły Krzysztof Kula



Prawie 1000 nowych książek!
Książki, które jeszcze pachną farbą drukarską
czekają na was w szkolnej bibliotece.

W

lutym przeczytaliście 229
książek. Jak zapewne zauważyliście na wykresie przybyła
nam jedna kolumna. W ubiegłym
miesiącu do grona czytelników
naszej biblioteki dołączyli nasi
najmłodsi uczniowie z „zerówki”
i od razu zajęli 1
miejsce w ilości
wypożyczonych, a
zapewne też i przeczytanych książek.
BRAWO!!! Najlepsi czytelnicy w
lutym to: Antek
Stefaniak z kl. 1 –
10 książek, Marta
Maryniarczyk
z
kl. 4 – 6 książek
oraz z klasy 6b – Wiktoria Bobak, Klimek Haberny i Szymek
Obyrtacz – po 4 książki i Oliwka
Rafacz – 5 książek. Serdecznie
zapraszam wszystkich do biblioteki, tym bardziej, że mamy znowu świeżutką dostawę nowości,
wśród których są tytuły zamówione na Wasze specjalne życzenie.

Trzeba też wspomnieć, że od września mamy prawie 1000 nowych
książek! To rekord naszej szkoły
- sądzę, że od początku istnienia
biblioteki! Na pewno jest to rekord
od 26 lat - bo tak długo kolekcjonuję dla Was to co
najcenniejsze,
czyli
wiedzę
i rozrywkę w
jednym. Na tym
polega fenomen
książki. A ponieważ mamy
rekord,
tak
więc w kolejnych numerach
gazetki
będę
prezentować
„książkowe rekordy” i na poważnie i na wesoło.
Na zachętę zaczniemy na wesoło.
Czy wiecie, że ... pewien mieszkaniec stanu Michigan w USA oddał
do biblioteki książkę którą wypożyczył 47 lat wcześniej. Wy tak
nie róbcie, tzn. oddawajcie wcześniej. Do zobaczenia w bibliotece.
Pani Maria Tylka
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Plakat przygotowany
przez naszą szkołę.

Reprezentacja naszej szkoły z posłanką Anną Paluch i wójtem Marcinem Ratułowskim.

Mija 175 lat od Powstania Chochołowskiego.
W dniach 19-21.02 odbywały się uroczystości
rocznicowe, w tym konkursy. Reprezentacji
naszej szkoły poszło
bardzo dobrze.

175 lat od powstania i 1500 zł nagrody

U
U

roczystości
rozpoczęły
się od konkursów szkolnych w SP Chochołów.
Spieszymy donieść, że zajęliśmy
II miejsce spośród wszystkich 16
placówek w Gminie Czarny Dunajec. W nagrodę otrzymaliśmy
bon pieniężny o wartości 1500
zł i inne niespodzianki. Sukce-

su gratulowała nam posłanka
Anna Paluch i wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ratułowski.
W sobotę w ramach tegorocznych
obchodów Powstania Chochołowskiego odbywały się zawody
narciarskie obok Chochołowskich
Term, wzięło w nich udział czterech zawodników z naszej szkoły.

Zuzanna Truchan miała III miejsce w roczniku 2010. Anastazja
Wesołowska - miejsce IV i Angelika - miejsce VI w roczniku
2007. Basia Wyrostek zajęła VI
miejsce w roczniku 2008. Patryk
Bednarz - IV miejsce w roczniku 2009. Wielkie gratulacje!
W niedzielę miała miejsce uro-

czysta Msza św. w kościele w
Chochołowie,
okolicznościowe
przemówienia i przedstawienie
- rekonstrukcja wydarzeń, do których doszło w czasie powstania.
W rekonstrukcji wzięli udział,
m.in. absolwenci naszej szkoły.
jg

Patryk Bednarz
z okolicznościowym medalem.

Skład sportowej drużyny
narciarskiej na zawodach przy
Termach Chochołowskich.
● Bez tytułu nr 7/2020-2021 ●

Rodzinne kibicowanie.- Biegłam
na 1000 metrów. Zawody bardzo
mi się spodobały. Jako nagrodę
dostałam czapkę, plecak, zegarek,
notes, długopis i karnet na cały
dzień do Term Chochołowskich wspomina Zuzanna.
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Akademia Wisła Czarny Dunajec ogłasza
nabór dla młodych piłkarzy - szczegóły na plakatach na szkolnych korytarzach i na Facebooku
szkolnym. W ich gronie są już nasi uczniowie.
Amelia Domagała i Magdalena Sęk to laureatki konkursu plastycznego z okazji Dnia Babci
i Dziadka zorganizowanego przez SP Ciche 3.
Dziewczyny z klasy III zdobyły odpowiednio
I i II miejsce. Nasze gratulacje!

Węgorzewo - miasto, z którym współpracuje
Gmina Czarny Dunajec świętuje w tym roku
jubileusz 450-lecia. Z tej okazji burmistrz Węgorzewa zaprosił naszych uczniów do udziału w
konkursie na kartkę urodzinową z życzeniami.

Kolejna zimowa i narciarska odsłona w obiektywie pana Kosakowskiego. Zdjęcia wykonane
15 lutego w okolicach naszej szkoły. Prawda, że
pięknie mamy?!
Choć trwa Wielki Post to warto sięgnąć
pamięcią do wydarzeń, które miały miejsce
przed jego rozpoczęciem, czyli do zabawy karnawałowej. Odbywała się ona 11 lutego tylko dla
oddziału przedszkolnego, zerówki i klas I-III,
które imprezowały w swoich salach.
Tłusty czwartek bez pączków?! Nic podobnego. Po konsultacjach uczennice klasy 8 otrzymały słodki poczęstunek. Dziękujemy Radzie
Rodziców!

Bałwany w wykonaniu klasy 2.

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

3-osobowy zespół listonoszy zebrał do skrzyni
indywidualne walentynki z życzeniami i dostarczył je adresatom.

W niedzielne popołudnia trzecioklasiści mają
próby śpiewu przed komunią świętą, którą
zaplanowano na 9 maja.

Klasa III na zakończenie omawiania lektury
pt. „Anaruk” wykonała ciekawe makiety.
● Bez tytułu nr 7/2020-2021 ●

►►►AKTUALNOŚCI

Pierwszaki
w Dolinie Chochołowskiej

Było mnóstwo zabawy na śniegu, a na
zakończenie ognisko z kiełbaskami.

D

n. 18 lutego klasa I uczestniczyła w kuligu w Dolinie
Chochołowskiej. Na miejsce pojechaliśmy autobusem. Czekało
na nas kilka zaprzęgów konnych
z saniami. Przyjemna jazda trwała kilkanaście minut, padał też
śnieg i była bitwa na śnieżki. Na
zakończenie było ognisko, jedli-

Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

Bez
tytułu
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śmy kiełbaski, które sami smażyliśmy. Przyszedł do nas miły
kot i pies. Wszyscy bardzo miło
wspominamy naszą wyprawę.
Paulina Głąbińska

Czas na wspólne ognisko i pyszne kiełbaski.

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

Śniegowe zabawy,
czyli mocowanie z wielką kulą.

Piękny górski potok.

Chłopaki - podróżniki.
Widać, że humory dopisują.

Pierwszoklasiści ze swoją panią - Marią Gacek
w dobrych nastrojach. Zima im niestraszna!
● Bez tytułu nr 7/2020-2021 ●

Ładne i zadbane te koniki!

ZDJĘCIA JAN GŁĄBIŃSKI
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Narciarskie wygibasy
na Długiej Polanie
24 uczniów z naszej szkoły zdobywa pierwsze
umiejętności narciarskie, albo rozwija już
wcześniej poznane. Trwa projekt „Jeżdżę z głową”.

D

nia 16.02.2021 r. rozpoczęliśmy realizację projektu
„Jeżdżę z głową”. Wyjazdy na
narty odbywają się we wtorki i
środy po skończonych lekcjach.
Jeździmy na wyciąg „Długa Polana” w Nowym Targu. Pod okiem
instruktorów część z nas rozpoczęła swoją przygodę z nartami, a
reszta doskonali
swoje umiejętności. Jazda na nartach sprawia nam
ogromną frajdę.
Jesteśmy bardzo
zadowoleni,
że
możemy uczestniczyć w projekcie.
Amelia
Domagała
ajpierw
wjeżdżamy
na górę taśmą, a
potem zjeżdżamy.
Na dole stoku jest
rozgrzewka, a następnie pan instruktor nam tłumaczy jak mamy hamować. Na rozgrzewce biegamy i również świetnie się bawimy. Bardzo trudno się
chodzi w butach narciarskich, za to
fajnie zjeżdża z góry stoku. Trudno
też porusza się w samych nartach.
Paulina Głąbińska
***
egoroczna edycja projektu
„Jeżdżę z głową”, współfinansowana jest w ramach środków
Województwa
Małopolskiego.

N

T

Jego uczestnicy, czyli m.in. nasi
uczniowie w liczbie 24 pod czujnym okiem instruktorów uczą się
jazdy na nartach na stoku Długa
Polana w Nowym Targu. Uczniowie poznają podstawy bezpiecznego poruszania się na stoku narciarskim oraz spróbują opanować
zasady zjazdu i slalomu. W ramach
projektu
dzieci
mają zagwarantowany transport
wraz z opieką na
stok narciarski,
wejście na stok,
profesjonalny
sprzęt
narciarski (narty, buty,
kijki, kask) oraz
usługę wykwalifikowanego
instruktora narciarskiego. Projekt, o ile będzie
taka możliwość,
z uwagi na trwające obostrzenia związane z pandemią Covid-19, będzie realizowany do połowy marca 2021 r.
Całkowity koszt realizacji projektu
wynosi 129 250,00 zł, w tym pomoc finansowa z Województwa
Małopolskiego stanowi kwotę 47
600,00 zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Gminy Czarny
Dunajec w wysokości 56 450,00
zł. Wkład finansowy rodziców
wynosi 100 zł od dziecka, co stanowi łącznie sumę 25 200,00 zł.

Zajęcia odbywają bez względu na
warunki atmosferyczne, a te bywają
różne.

Wyjazd w górę, by potem móc
ruszyć w dół.

Pani Ania relacjonuje "na żywo"
rodzicom postępy narciarskie ich
dzieci.

Pierwsze samodzielne krótkie zjazdy.

Skupione miny
naszych dzielnych narciarzy.

● Bez tytułu nr 7/2020-2021 ●



►►►SPORT

Wielkie brawa
dla naszej Kingi!

I

BU Mistrzostwa Świata - Pokljuka (Słowenia). Podczas
biathlonowych Mistrzostw Świata
sztafeta 4x6 km - Polki w składzie
(kolejność podczas zmian): Kinga
Zbylut, Monika Hojnisz-Staręga,
Kamila Żuk, Anna Mąka wywalczyły 6 miejsce. Po trudnych indywidualnych startach, mało kto wierzył w dobry wynik. Ja liczyłem na
bieg sztafetowy.
Od
początku
wszystko toczyło się dobrze.
Nasza Kinga na
pierwszej zmianie przybiegła z
niewielką stratą
do liderek. Na
strzelnicy dobierała
tylko
jeden nabój, by
strącić 10 tarcz. Za sprawą Moniki
Hojnisz-Staręga (strzelała bezbłędnie) i Kamili Żuk nasze zawodniczki były zaledwie o 9,9 sek. za
prowadzącymi Norweżkami, ale
w pościgowej grupie walczącej o
medale na ostatniej zmianie było
jeszcze pięć zespołów. Ania Mąka
trzykrotnie dobierała i na ostatnim okrążeniu przyszło jej walczyć o 6 miejsce z Hanna Oeberg
(Szwecja, dwa medale IO Piongczang 2018, 6 medali mistrzostw
świata). Ania walczyła do końca
i przegrała tylko o 4,2 sek., a do
zwycięskich Norweżek 52,1 sek.

Wielkie brawa dla naszej Kingi
i jej koleżanek. Wreszcie dostarczyłyście emocji dla prawdziwych swoich kibiców, którzy
bez względu na wyniki zawsze
w Was wierzą. W naszej Kronice Sportu Szkolnego będzie
to teraz największe osiągnięcie
sportu seniorskiego naszych absolwentów i liczę, że nie ostatnie.
Wojciech
Kosakowski
***
- Jestem z siebie
bardzo zadowolona, bo spudłowałam tylko raz, a samo
doładowanie
poszło szybko.
Moja dzisiejsza
dyspozycja na
trasie była najlepsza jeżeli chodzi o całe mistrzostwa. Wciąż nie
mogę jednak powiedzieć, że czuję
się dobrze. Ten sezon jest dla mnie
bardzo trudny. Moje indywidualne starty pozostawiały wiele do
życzenia. Na każdym treningu i
podczas każdego biegu daje z siebie wszystko, ale czasami nawet to
jest za mało. Dziękuję wszystkim,
którzy pomogli mi się pozbierać
po biegu indywidualnym, dalej we
mnie wierzą i motywują - komentowała w wywiadzie medialnym
Kinga, absolwentka SP Ciche 1.
■
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W naszej Kronice
Sportu Szkolnego
będzie to teraz
największe
osiągnięcie sportu
seniorskiego naszych
absolwentów
i liczymy, że nie
ostatnie.





Na zdjęciu od lewej: A. Mąka, K.
Żuk, M. Hojnisz-Staręga, K. Zbylut
i trener R. Greis.

„Tygodnik Podhalański” opisywał w jednym tekście także sukces
naszej drugiej absolwentki - Magdy Piczury.

ZDJĘCIA PAN WOJCIECH KOSAKOWSKI

►►►NA ZAKOŃCZENIE

Bez
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Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

str. 8

Kilka ujęć z różnych zajęć sportowych. Jak się
okazuje nie tylko uczestniczymy w projektach
narciarskich, dobrze nam idzie również
na "jabłuszkach".
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