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ZAMYŚLENIE WIELKANOCNE

By ujrzeć i uwierzyć
potrzeba serca
Dlaczego święta Wielkiej Nocy
są tak ważne dla nas, dziś?

ielkanoc jest świętem
wiary. Ewangelia mówi
o drodze do wiary w
zmartwychwstanie uczniów Jezusa: Marii Magdaleny, Piotra i
Jana. Maria Magdalena zobaczyła pusty grób. I zatrzymała się na
tym znaku. Piotr zobaczył więcej.
Wszedł do grobu i zobaczył ławę,
na której spoczywało ciało Jezusa, zobaczył również całun,
którym owinięte było Jego
ciało. Zobaczył znaki,
ale nie zobaczył Jezusa.
Piotr widzi, ale jeszcze
nie rozumie. Na końcu
wszedł do grobu Jan.
Zobaczył to samo, a
jednak najwięcej. Jan
„ujrzał i uwierzył”.
By ujrzeć i uwierzyć
potrzeba serca, które
kocha i które wie, że jest
kochane. Kto doświadcza w
głębi serca miłości Jezusa, może
uwierzyć w zmartwychwstanie.
Każdy z uczniów Jezusa w innym czasie dochodzi do wiary w zmartwychwstanie. Jest to
możliwe, bo Bóg stawia na ich
drodze znaki. Również dziś Jezus daje nam znaki wieczności.
Jezus objawi nam siebie, jeśli
uwierzymy. Może wtedy, gdy, jak
Piotr porzucimy swoje kalkulacje,
pewność siebie, pychę i staniemy
w prawdzie. Może, gdy jak Jan

staniemy w pokorze, modlitwie i
przylgniemy do Jezusa, otwarci
na Jego tajemnicę, a może, gdy
będzie w nas cierpliwość i żarliwość miłości Marii Magdaleny.
W Wielkanoc składamy sobie życzenia radosnych świąt. Rosyjski
święty Serafin z Sarowa przebywał przez wiele lat na pustkowiu.
W tym czasie nie rozmawiał
z nikim, nawet z zakonnikami, którzy przynosili
mu czasem pożywienie.
Po wielu latach modlitwy i całkowitego
milczenia,
poczuł,
że Bóg posyła go
do współbraci do
klasztoru i do ludzi.
Wiele osób słyszało
o jego świątobliwym życiu i przychodziło, by prosić
go o radę. Św. Serafin
powtarzał wówczas jedno zdanie: „Moją radością jest Chrystus
zmartwychwstały!”. To jedno
zdanie przywracało wiarę, nadzieję i miłość (R. Cantalamessa).
Życzę wam również, by waszą
codzienną radością był Chrystus
zmartwychwstały. By on sam
prowadził was w wierze, nadziei
i miłości do zmartwychwstania i życia wiecznego w niebie.
Ks. Krzysztof
Pierzchała

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Gminach:
Czarny Dunajec i Raba Wyżna
Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Administracyjno-Obsługowi Szkół
Drodzy Uczniowie z Rodzicami,
na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy 2022, pozostając w kręgu
refleksji wynikającej ze Zmartwychwstania Pańskiego, serdecznie
życzę wszystkim Państwu dobrych, słonecznych, spokojnych
i radosnych Świąt, przepełnionych nadzieją i optymizmem
oraz udanym wypoczynkiem i mokrym Śmigusem.
Niech te Święta upłyną w kręgu osób Wam bliskich, niech wzmocnią
poczucie wspólnoty i postawę solidarności z innymi. Cieszmy się
z faktu, że żyjemy w warunkach pokoju i wolności i dzielmy się
najlepszymi odruchami serca z tymi, którzy z nadzieją patrzą w naszą
stronę.
P.S. Wszystkim, od których otrzymałem świąteczne życzenia bardzo
dziękuję i z serca je ponownie odwzajemniam.
Ze świątecznym pozdrowieniem
Bronisław Stoch
wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie
Delegatura w Nowym Targu
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PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO PT. „STROIK LUB OZDOBA
WIELKANOCNA”
KLASA 0
I m. Mikołaj Styrczula, II m.
Hubert Szczepaniak - Sywarny,
III m. Maria Czubernat.
Wy r ó ż n i e n i e :
Kamil Ciężczak,
Anna Komperda.
KLASY I - III.
I m. Malwina
Truchan kl.3, II m.
Aleksandra Zając
kl. 3 oraz Claudia
Bzdyk kl.1, III m.
Anna Styrczula kl.
3.
Wyróżnienia:
Julia Wójcik kl.2,
Justyna Kula kl.2,
Julia Obyrtacz kl.3,
Gabriela Graca kl. 3, Katarzyna
Brzegowska kl. 3, Julia Ciszek
kl.2.
KLASY IV- VI
I m. Alicja Malec kl. 5, II m. Rafał
Styrczula kl.6. Wyróżnienia:

Magdalena Sęk kl. 4, Amelia
Domagała kl. 4.
KLASY VII - VIII
I m. Dominika
Szwajnos kl.8,
II m. Angelika
Bednarz kl.8,
III m. Patrycja
Ciężczak kl. 7b.
Wyróżnienia:
Gabriela
Hosaniak kl.
7a, Szymon
Obyrtacz kl.
7b.
Komisja
konkursowa w składzie:
Zofia Szwajnos - artysta plastyk,
Krzysztof Kula - dyrektor szkoły,
Janina Hawryła - Naglak artysta plastyk,
nauczyciel plastyki.
■

ZDJĘCIA PANI ALICJA MARYNIARCZYK, PAN JAN GŁĄBIŃSKI

Uczestnicy szkolnego konkursu i ich prace.
Pan dyrektor Krzysztof Kula gratulował ciekawych pomysłów i wręczył
każdemu z uczniów pamiątkowy dyplom, a laureatom nagrody.

Niedziela Palmowa w kościele NMP Królowej Polski w Miętustwie.
● Bez tytułu nr 4/2021-2022 ●



Powrót do czytania
W marcu przeczytaliście 385 książek – to nasz
tegoroczny rekord – brawo!

O

gromnie się cieszę, że do czytania wrócili uczniowie klas
starszych – mam tu na myśli obie
klasy siódme. Ostatnio bardzo często Wasze wybory czytelnicze to
nie tylko lektury szkolne, ale też powieści i komiksy. Już myślę o tym,
jakie nowości dla Was zakupić.
LIDERZY MARCA
Zerówka:
Mikołaj Styrczula i Wojtek Figiel po 10 książek, Marysia
Czubernat
i
Klaudia Strzęp
po 8, Jaś Wiśniewski – 7 i
Patryk Pojedyniec oraz Martynka Strączek
po 5 książek.
Klasa 1:
Krzyś
Niżnik – 7 książek.
Klasa 2:
Justynka Kula i
Anastazja Kula
po
16
książek, Julka Ciszek
–
11
książek.
Klasa 4:
Amelka Domagała – 4 książki
(bardzo grube), Lenka Knapczyk
i Michał Rafacz po 5 książek.
Klasa 5:
Marta Maryniarczyk – 5 książek.
Klasa 7a:
Absolutny rekordzista Patryk
Migacz – 24 książki (dokładnie komiksy), Anetka Sroka – 9
książek (w tym jedna na konkurs czytelniczy – super!).

Klasa 7b:
Patrycja Ciężczak i Bernadka Leja
po 4 książki. GRATULACJE!
***
Chciałabym jeszcze wrócić do
komiksów Patryka. Komiks jako
literatura może brzmi nam nieco
trywialnie (co to znaczy, proszę
sprawdzić w słowniku), ale uwaga
– jeśli jest to komiks z serii „Wojenna odyseja Antka Srebrnego
1939 – 1944”
wydanej przez
IPN (Instytut
Pamięci Narodowej) to jest
to historia w
najczystszej
postaci. IPN
wydaje kolejne
serie
k o m i k s ó w,
niektóre pisane przez
waszych rówieśników
w ramach
konkursów
organizowanych przez Instytut. Jest ich
bardzo dużo i wkrótce postaramy
się o nowe tego typu zakupy do
naszej biblioteki. Bardzo zachęcam wszystkich do tej lektury i
jak zawsze zapraszam do wypożyczania książek i do czytania.
Zalety czytania książek są nie do
przecenienia, a dla pewności są
wypisane na plakacie przed biblioteką. Tak więc DO DZIEŁA!!!
Pani Maria Tylka
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ітаю, мене звати Данило мені
14 років, у мене є сім’я мама та
тато, сестра та брат,я родом з
України, проживаю в місті Одеса, моє
місто дуже гарне розташоване вздовж
чорного моря. В Одесі проживає багато
людей різних національностей, такі як
євреї, греки, грузини, вірмени, болгари,
молдовани, є також авганські діаспори,
діаспори с Сирії, в’єтнамці і китайці. І всі
ми мирно жили, спілкувалися, дорослі
працювали, діти вчилися, літом ми з
моєю сім’єю часто відпочивали на морі.

Okolice rodzinnej miejscowości Daniła.
Piękna ulica w Żytomierzu.
Vlada z jedną ze swoich pań.
Andrii bardzo tęskni za swoim psem.

które znajduje się w Izraelu. Do 24 lutego żyliśmy normalnym życiem, o 5 rano w tym dniu
obudziły nas głośne wybuchy. Zdaliśmy sobie
sprawę, że wojna się zaczęła, choć nikt nam
tego nie powiedział. Trzy dni później moja
rodzina zdecydowała się wyjechać do Polski,
ponieważ mój ojciec pracował tu 2 lata temu.

М

W

itajcie! Mam na imię Daniło, mam 14
lat, mam w rodzinie mamę i tatę, siostrę i brata, pochodzę z Ukrainy. Mieszkam
w Odessie, moje miasto jest bardzo pięknie
położone nad Morzem Czarnym. W Odessie
mieszka wielu ludzi różnych narodowości,
m.in. Żydzi, Grecy, Gruzini, Ormianie, Bułgarzy, Mołdawianie, są też diaspory afgańskie,
diaspory syryjskie, wietnamskie i chińskie.
[diaspora - słowo pochodzenia greckiego, oznaczające rozproszenie członków danego narodu
bądź grupy etnicznej wśród innych narodów]. I
wszyscy żyliśmy spokojnie,
komunikowaliśmy
się,
dorośli pracowali, dzieci
uczyły się, latem moja
rodzina i ja często odpoczywaliśmy nad morzem.

О

деса це старовинне
місто з своєю багатою
історією і культурою.
Т а к о ж
в
м і с т і

Одеса є дуже популярний лиман який
називається „Куяльник”, його цілющі
властивості і його грязі не вступають
Мертвому морю яке знаходиться в Ізраїлі.
До 24 лютого ми жили звичайним
життям,
о
5
ранку
ми
прокинулися від
гучних
вибухів,
ми зрозуміли що
почалась
війна
хоча нам її ніхто не
оголошував.
Моя
сім’я через три дні
вирішила їхати до
Польщі, так як мій
батько
2 роки тому тут працював.

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

O

dessa to starożytne miasto
o bogatej historii i kulturze. Również w mieście
Odessa znajduje się bardzo popularne ujście
zwane „Kujalnikiem”,
które ma właściwości lecznicze i błoto
stamtąd nie wpływa
do Morza Martwego,

ої батьки дуже переживали щоб ми не
потрапили під кулі чі бомби і тому ми
приїхали в Польщу. Мо сім’я дуже вдячна
людям Польщі за те як нас приймають,
допомагають. Польща дуже гарна країна,
привітливі люди, природа вражає своєю
красою. Ми з сестрою та братом ходимо до
школи, дуже вдячні адміністрації школи та
нашим однокласникам за теплий прийом.

M

oi rodzice bardzo się martwili, że trafią
nas kule lub bomby, więc przyjechaliśmy
do Polski. Moja rodzina jest bardzo wdzięczna
Polakom za przyjęcie nas i pomoc. Polska to bardzo ładny
kraj, przyjaźni ludzie, przyroda zachwyca swoim pięknem.
Moja siostra, brat i ja chodzimy do szkoły, jesteśmy bardzo wdzięczni administracji
szkolnej i naszym kolegom za ciepłe przyjęcie.
Daniła Sonhurov

M

ене звати Влада я з своєю сім’єю
проживали в місті Одеса в Україні, до
24 лютого я жила як і всі діти ,вчилася , ходила
до танцювального гуртка, грала с друзями.
Коли на нас напали росіяни мої батьки
вирішили вивезти нас до безпечної країни ,
і тому було рішення приїхати в Польщу.Ми
дуже вдячні Польщі та польському народу за
підтримку та гостинний прийом.Тут живуть
неймовірні люди,а краса Польщі вражає.

N

azywam się Vlada i mieszkałam z rodziną
w mieście Odessa na Ukrainie, do 24 lutego
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Chwile, które
na zawsze pozostaną

W Kijowie - stolicy Ukrainy.
 Wielka ta piłka!

mieszkałam jak wszystkie dzieci, studiowałam,
chodziłam do klubu tanecznego, bawiłam się z
przyjaciółmi. Kiedy Rosjanie nas zaatakowali,
rodzice postanowili zabrać nas do bezpiecznego
kraju, więc zdecydowaliśmy się przyjechać do
Polski. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce i Polakom za ich wsparcie i gościnność. Żyją tu niesamowici ludzie i piękno Polski robi wrażenie.
Vlada Sonhurova

ześć jestem Andrii, pochodzę z Żytomierza, ale teraz z powodu wojny mieszkam w
Polsce, w miejscowości Ciche. Tutaj chodzę do
itam, nazywam się Katia. Nasza rodzina
szkoły i na treningi piłki nożnej. W szkole są
przed wojną mieszkała w Żytomierzu.
bardzo dobre dzieci i naJednak kiedy to się zauczyciele. Na lekcjach
częło, postanowiliśmy
Tu
jest
bardzo
fajnie,
ale
w szkole jest ciekawie,
pojechać do Polski. W
już chcę, żeby wszystko
najbardziej na wychoPolsce góry są bardzo
waniu fizycznym. Zopiękne, a ulice tutaj są
szybko się skończyło
stałem też ciepło przyjędużo czystsze niż na
ty w klubie sportowym
Ukrainie. Dostajemy
i żebym zobaczył moją
AP Wisła. Mieszkańcy
tu wszystko czego porodzinę i mojego psa!
są przyzwoici, schludtrzebujemy do życia.
ni i szczerzy. Tu jest
W szkole dzieci i nabardzo fajnie, ale już
uczyciele
serdecznie
chcę, żeby wszystko szybko się skończyło i nas przyjęli. Tutaj lekcje i nauka bardzo różżebym zobaczył moją rodzinę i mojego psa! nią się od ukraińskiej edukacji. Na Ukrainie
Andrii Sikora rok szkolny zaczyna się 1 września tak jak w
Polsce, ale kończy się około 20 maja. Polski
ривіт мене звати Катя.Наша сім’я program nauczania trochę różni się od ukraмешкала в Житомирі до війни.Але ińskiego. W tej szkole najbardziej rozumiem
коли вона почалась ми вирішили їхати до matematykę i wychowanie fizyczne. Jeszcze
Польщі.В Польщі дуже гарні гори також тут raz dziękuję tej szkole za wsparcie i pomoc!
набагато чистіші вулиці ніж в Україні.Ми
Kateryna Lisnevska

W



П

Klasa Kateryny. Oby jak najszybciej mogli się znowu razem uczyć.
● Bez tytułu nr 4/2021-2022 ●

FOT. PAN JAN GŁĄBIŃSKI

C

д у ж е
дякуємо тим людям які нас
прийняли.Вони вже на протязі приблизно
сорока днів дають нам все необхідне для
життя.У школі діти та вчителі нас тепло
прийняли.Тут уроки та навчання багато чим
відрізняється від українського.В Україні
навчальний рік починається першого
вересня як і в Польщі але закінчується в
травні приблизно двадцять п’ятого числа.
Польська навчальна програма трохи відстає
від Української.Найбільше в цій школі я
розумію математику і фізкультуру.Дякую ще
раз цій школі за їхню підтримку і допомогу.

- Zachęcam was, by angażować
się w życie szkoły, mnie wszędzie
było pełno - przyznawała nasza
absolwentka.

Kingę przywitaliśmy w naszej szkole
z największymi honorami! W końcu jesteśmy
z Niej bardzo dumni!

D

n. 24 marca odbyło się w naszej szkole
spotkanie z Kingą Zbylut (z domu Mitoraj), która jest absolwentką SP Ciche 1. Kinga
opowiadała bardzo ciekawie o ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. - To niesamowite przeżycie, móc uczestniczyć w olimpiadzie.
Ceremonia otwarcia i zamknięcia, przejście
z całą naszą reprezentacją. Te chwile na zawsze pozostaną w mojej pamięci - mówiła.
Kinga odpowiadała także na szereg pytań,
które padały od uczniów. Dotyczyły one
m.in. treningu, występów na różnych zawodach. Biathlonistka chętnie udzielała wyczerpujących odpowiedzi. - W sumie na nartach
przejechałam na zawodach, czy treningach
około 18 tys. kilometrów - podsumowała
Kinga. Od uczniów i nauczycieli zebrała wiele braw. Na zakończenie była sesja zdjęciowa z każdą klasą i rozdawanie autografów.
Kingę do szkoły zaprosił Pan Wojciech Kosakowski, z którym utalentowana zawodniczka
miała wychowanie fizyczne. Z kolei pan Jan
Głąbiński poprosił Kingę o napisanie korespondencji z Chin. Można ją było przeczytać
w poprzednim numerze gazetki „Bez tytułu”.
Kinga była w zespole małych redaktorów. - Zachęcam was, by angażować się w życie szkoły,
mnie wszędzie było pełno - przyznawała nasza
absolwentka. Wideo relację z tego spotkania
można zobaczyć na szkolnej stronie Facebooka.
■

SCREENY MARIUSZ HAWRYŁA

Bez
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- Motyw naszej
str. 6
działalności
w Internecie polega na
tym, żebyśmy naszym
odbiorcom dostarczyli
jak najwięcej radości
i uśmiechu na twarzy,
czyli tego co w życiu jest
prawie najważniejsze,
ponieważ zdrówko
plasuje się na
pierwszym miejscu mówi Patryk Skóbel,
nasz absolwent i znany
youtuber.
Redakcja „Bez tytułu” Skąd
pomysł na założenie kanału na
Youtube?
Patryk Skóbel: Moja przygoda na
YouTube rozpoczęła się dwa lata
temu, wtedy poznałem Maćka
(Rembol), któremu zawdzięczam
ten sukces. Na początku nie brałem udziału w filmach, ponieważ
potrzebowaliśmy czasu, żeby dobrze się poznać. Nadszedł jednak
moment gdy wspólnie stwierdziliśmy, że spróbuje swoich sił w
internecie. Pierwszy film pamiętam do teraz, towarzyszył mi niesamowity stres, ponieważ było to
dla mnie coś nowego. Z każdym
kolejnym filmem nabierałem coraz
więcej pewności siebie, uczyłem
się, a co najważniejsze czerpałem z tego przyjemność. Pomysł
na założenie kanału padł po dość
długiej rozmowie z Maćkiem, w
skrócie wyglądało to tak: „Czy to
jest odpowiedni czas? Czy poradzę
sobie z tym? itd”. Chciałem już
wcześniej otworzyć kanał, tylko
po prostu czekałem na moment,
w którym sam do siebie powiem:
„Tak, jestem gotowy”. Aż w końcu
21 listopada 2021 r. kanał ruszył i
jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Na ten moment mogę
powiedzieć, że dla osoby która nigdy nie miała do czynienia z tego
typu pracą, bycie youtuberem na
pierwszy rzut oka wydaje się proste, ale po dwóch latach jestem w
stanie stwierdzić, że jednak tak
nie jest. W grę wchodzą: pomysły
na film, transmisje na żywo, montaż odcinka, który zajmuje mniej
więcej od 8 godz. do 24 godz. w
zależności od tego, ile mamy surowego materiału. Chciałbym jeszcze podkreślić, że główny motyw
naszej działalności w internecie
polega na tym, żebyśmy naszym
odbiorcom dostarczyli jak najwięcej radości i uśmiechu na twarzy,
czyli tego co w życiu jest prawie

NASZA ROZMOWA◄◄◄
sukcesu, m.in. z przyjaciółmi i widzami. Bliskich zaproszę na obiad,
a dla odbiorców zrobię transmisje
na żywo i spędzę z nimi miło czas.
Czego wypada życzyć
Youtuberowi?
Youtuberowi najlepiej życzyć jak
najwięcej wyświetleń, subskrypcji

Czekam
na 100 tys. subskrypcji
Patryk gotowy
do nagrywania
kolejnego odcinka.

najważniejsze, ponieważ zdrówko
plasuje się na pierwszym miejscu.
W jaki sposób czerpiesz
pomysły na filmy?
Pomysły na filmy czerpię z życia
codziennego. Dobrym przykładem
jest mój odcinek z testowania napojów MullerMilch. Robiłem sobie zakupy w sklepie i wpadłem na
pomysł, że wykonamy test ośmiu
smaków od najgorszego do najlepszego, oczywiście w
naszym
śmiesznym klimacie.
Popularne napoje, który
każdy
zna i z
chęcią
p o z n a
nasze opinie. Oczywiście zawsze
jak wpadnie mi jakiś pomysł do
głowy, to zadaję sobie pytanie,
czy dla mnie tego typu materiał
jest ciekawy, jeżeli tak to nagrywam i wypuszczam w świat.



Odczuwasz już, że jesteś
popularny?
W jakimś stopniu tak, ale nie
przeszkadza mi to. Lubię rozmawiać z widzami, także jak spotkacie mnie gdzieś przypadkiem,
to śmiało podbijajcie pogadać.
Czy prowadzenie kanału na
Youtube to Twój jedyny sposób
na pracę zawodową?
Zgadza się, ciężko byłoby złapać
się innego fachu, ponieważ tak
jak wcześniej napisałem montaż odcinka pochłania dość sporo
czasu. Jestem jak najbardziej zadowolony z wyboru, robię to co
lubię i sprawia mi to przyjemność,
a przy okazji zarabiam pieniądze.

Jak poznałeś Rembola, czyli
Maćka z którym nagrywasz
filmy?
Tutaj ciekawa sytuacja, ponieważ pierwszy raz Maćka spotkałem na imprezie okolicznościowej, wcześniej nie wiedzieliśmy
o swoim istnieniu. Po dwóch
latach
Rembol
przeprowadził się w góry i nawiązałem z
nim kontakt przez znajomego.
Czy w
Twojej
pracy
przydała
Ci się
wiedza,
którą
zdobyłeś
w szkole?
W drugiej klasie gimnazjum, postanowiłem, że spróbuje swoich sił w
piłce nożnej i z tego względu poszedłem do szkoły sportowej w
Krakowie. Oczywiście podziękowania dla Pana Wojciecha Kosakowskiego za naukę gry w piłkę,
bo podejrzewam że jakby był inny
wf-ista, to takiej możliwości bym
nie dostał. Po prostu GOOD COACH! Moim marzeniem od dzieciństwa było zostać zawodowym
piłkarzem. Przez trzy lata liceum
również byłem w szkole sportowej i w sumie mogę powiedzieć,
że wiedzy stricte pod Youtube nie
wyniosłem ze szkoły. Wszystkiego nauczył mnie Maciek, za
co jestem mu mega wdzięczy.
Jak będziesz świętował dzień,
w którym otrzymasz 100 tys.
subskrypcji?
Nie ukrywam jest to jedno z moich
marzeń, zdobyć oto tą przepiękną
liczbę. Na pewno spędzę czas z
osobami, które w jakimkolwiek
stopniu przyczyniły się do tego



i różnych ciekawych pomysłów na
filmy.
Czy zachowanie przed kamerą
przenosisz do świata poza
Youtoubem?
Przed odpowiedzią na to pytanie
zapytałem się bliskich i twierdzą, że nie. Moim zdaniem na
pewno przez Youtube stałem się
bardziej otwarty dla ludzi i oczywiście czasem zarzucę jakimś
słabym żartem. Teraz na pewno
więcej się uśmiecham w życiu codziennym, ale nie jest to, to samo
zachowanie co przed kamerą.
Jaki byłby scenariusz filmiku,
który nagrałbyś z nauczycielami
z twojej podstawówki, tak by
przyciągnął przed ekrany wielu
widzów?
Na ten moment ciężko odpowiedzieć mi na tego typu pytanie,
nie wiem czy kontent (pomysł) ze
szkoły byłby na tyle ciekawy, żeby
przyciągnął większą ilość odbiorców. Jedyne co wpadło mi do głowy
to ewentualnie nagrać odcinek, w
którym przeglądamy z Panem Wojciechem osiągnięcia jakie udało
nam się wspólnie zdobyć, a przede
wszystkim zdjęcia jak byłem
młodszy, ponieważ takie smaczki widzowie lubią najbardziej.
Myślę, że dowiedzieliście się coś
ciekawego na temat działalności
na Youtube. Praca jak każda inna,
której trzeba poświęcić dość sporo
czasu, żeby nauczyć się wszystkiego od deski do deski. Najważniejsze jest to, aby w życiu robić
to co sprawia nam przyjemność
i nie przejmować się zdaniem innych ludzi. Życzę wam wszystkim powodzenia, pasji, zadowolenia ze swoich małych i dużych
sukcesów. Pozdrawiam gorąco
uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 1 w Cichem.
■
● Bez tytułu nr 4/2021-2022 ●
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Nasza
dzielna
łyżwiarska
ekipa.

T

ylko 13 samorządów w całej Polsce otrzymało w roku
2022 dofinansowanie na zajęcia
sportowe dla uczniów, na upowszechnienie sportów zimowych.
Wśród tych samorządów znalazła
się Gmina Czarny Dunajec, która
pozyskała po raz kolejny dofinansowanie na realizację projektu „Moje łyżwy” dla 240 dzieci
z terenu Gminy Czarny Dunajec, w tym naszych uczniów!
W ramach projektu dzieci całkowicie za darmo pojechały na
lodowisko w Czarnym Dunajcu,

Moje łyżwy
Zajęcia te miały na celu aktywizację fizyczną
dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktykę
wad postawy, a przede wszystkim zdobycie
umiejętności jazdy na łyżwach.
gdzie dzięki uprzejmości Centrum Kultury i Promocji zostały
im wypożyczone łyżwy, kaski
oraz udostępniona tafla lodowa.
Na każdych zajęciach przez 60

minut trenowali jazdę na łyżwach
pod czujnym okiem instruktorów.
Kwota wsparcia wyniosła 21400
zł i została przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzenia

instruktorów nauki jazdy na łyżwach oraz częściowo wynajem
łyżew i kasków. Gmina Czarny
Dunajec sfinansowała natomiast
w całości transport dzieci na lodowisko oraz wynajem kasków,
łyżew i sprzętu niezbędnego do
prowadzenia nauki na lodowisku. Ponadto bezpłatnie została
udostępniona tafla lodowa przez
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Czarny Dunajec. Projekt
rozpoczął się w marcu 2022r. Będzie kontynuowany na przełomie
października i listopada 2022r.
■
Na podstawie informacji gminnej



ZDJĘCIA PANI AGNIESZKA BASIŃSKA

Już pływam

Od kwietnia rozpoczęła się tegoroczna edycja
projektu „Już pływam”. Bierze w niej udział 15
uczniów z naszej szkoły.

J

Podczas zajęć radzimy sobie bardzo dobrze.

● Bez tytułu nr 4/2021-2022●

ego uczestnicy pod czujnym
okiem instruktorów uczą się
pływać na basenie w Chochołowskich Termach.
Zaplanowanych jest
10 wyjazdów (1,5
godz.). W ramach
projektu dzieci mają
zagwarantowany
transport wraz z opieką. Projekt zakłada, że
dzięki jego realizacji
dzieci nabędą podstawowe
umiejętności
pływackie, czas wolny będą spędzać aktywnie i z rozwagą, Mamy
nadzieję, że dzięki zajęciom poprawi się kondycja i ogólna sprawność fizyczna dzieci. Projekt jest
szansą na zidentyfikowanie talentów sportowych, upowszechnianie
kultury fizycznej, a także promocji

Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania
r e kreacji i sportu.
Całkowity
koszt realizacji
projektu wynosi
101150 zł, w
tym
pomoc
finansowana z
Województwa
Małopolskiego
stanowi kwotę
40800
zł.
Pozostała
kwota stanowi wkład własny
Gminy Czarny Dunajec w
wysokości 60350 zł, w tym wkład
finansowy rodziców 100 zł od
dziecka, co stanowi sumę 24 000 zł.
■
Na podstawie
informacji gminnej
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tytułu

AKTUALNOŚCI◄◄◄

str. 8

Nakrętki, które dobro nakręcają

Lenka, na którą zbieramy nakrętki plastikowe jest
już po operacji i zaczyna chodzić o kulach.
W dalszym ciągu potrzebuje naszego wsparcia,
stąd dalej zbieramy korki.

U

czynka zachęca do trzymania za
nią kciuków, by mogła wrócić
na własnych nóżkach do Polski.
„Pragnę Wam serdecznie podziękować za zaangażowanie
i
udział w zbieraniu
zakrętek
plastikowych. Dzięki
waszej bezinteresownej pomocy
mogę
systematycznie walczyć
o swoją sprawność i samodzielność” - czytamy w kolejnym poście. Lena
dziękuje za wszystkie zebrane
zakrętki i prosi o dalszą zbiórkę.
■

Mieliśmy okazję pomyśleć nad sensem swojego
życia, nad tym jacy jesteśmy, czy chcemy
stawać się lepsi i czy na pewno chcemy zostać
harcerzami i żyć zgodnie z zasadami jakie będą
nas obowiązywać.

D

n. 12 marca 2022 roku nasza
drużyna harcerska Dziewięć
Sił złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Zbiórka zaczęła się przy szkole SP 1 w Cichem. Druhny powiedziały, że idziemy po skarb, więc
musieliśmy dojść do wyznaczonego na mapie celu. Trasa liczyła 2
km, a my nie wiedzieliśmy po jaki
skarb idziemy. Na początku dostaliśmy mapę z trasą i nagrane pliki
audio (była dostępna także wersja
papierowa) z rozważaniem, które
po kolei musieliśmy odsłuchać/odczytać równo co 200 kroków. Słowa kierowane do nas były bardzo

nym). I co tam jeszcze było niech
już pozostanie naszą tajemnicą.
Swoją obecnością w tak ważnym
dniu zaszczyciły nas druhenki z
5 PDW „Deja Vu” na czele z DH
Weroniką Kowalczyk, która odebrała nasze przyrzeczenie. To za
nią w obecności świadków powtarzaliśmy słowa: „Mam szczerą
wolę całym życiem pełnić służbę
Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym
Prawu Harcerskiemu”. Dostaliśmy
poświęcone Krzyże Harcerskie
- najbardziej zacny i ważny symbol, który drużynowe przypięły

HARCERSKIE ARCHIWUM

FOT. PAN JAN GŁĄBIŃSKI

mnie wszystko dobrze przeszłam już na chodzenie z
kulami, troszkę zaczęłam zginać prawe kolanko cały czas nad
tym pracujemy
na
rehabilitacji
i w domu, ranki
ładnie się goją.
Chodzę dwa razy
dziennie na rehabilitację, niektóre
ćwiczenia nie są
dla mnie łatwe,
ale staram się nie
poddawać. Doktor oraz Panie Rehabilitantki są bardzo zadowoleni
z moich postępów - czytamy w
jednym z postów Leny. Dziew-

Mam szczerą wolę...

Ze szkoły do… szkoły
Widzieliśmy prezentacje każdego z kierunków
kształcenia w tych szkołach, co na pewno
pomoże wielu uczniom w ostatecznym wyborze
dalszej drogi edukacyjnej.

K

lasa 8 to dla nas czas wyboru nowej szkoły. Z tego
też powodu, jeździmy na dni
otwarte do szkół ponadpodstawowych, gdzie możemy obejrzeć wszystkie placówki. Tak też
zrobiliśmy! W pierwszym dniu
naszej nieobecności, byliśmy w
Zakopanem. Tam odwiedziliśmy
Zespół Szkół Budowlanych im.
dra Władysława Matlakowskiego oraz Zespół Szkół Hotelarsko
Turystycznych im. Władysława
Zamoyskiego. Widzieliśmy prezentacje każdego z kierunków
kształcenia w tych szkołach,

co na pewno pomoże wielu
uczniom w ostatecznym wyborze dalszej drogi edukacyjnej.
Kilka dni później udaliśmy się
do Nowego Targu, do Zespołu
Szkół Technicznych i Placówek
im. St. Staszica w Nowym Targu. Tam również zwiedziliśmy
cały budynek, oraz oglądaliśmy
prezentacje uczniów. Spotkaliśmy też naszych starszych kolegów, absolwentów naszej szkoły!
Wszystkim ósmoklasistom życzymy jak najlepszego wyboru!
Gabriela
Ratułowska

Nasze dzielne harcerki i harcerze.

refleksyjne i wzruszające... Mieliśmy okazję pomyśleć nad sensem
swojego życia, nad tym jacy jesteśmy, czy chcemy stawać się lepsi
i czy na pewno chcemy zostać
harcerzami i żyć zgodnie z zasadami jakie będą nas obowiązywać.
Gdy dotarliśmy już do wyznaczanego miejsca, musieliśmy zachować ciszę i czekać, aż wszyscy tam
dotrą. Gdy wszyscy się zebraliśmy,
rozpaliliśmy ognisko, zaśpiewaliśmy hymn harcerski i piosenki.
Następnym zadaniem było znalezienie pudełek w ciemnym lesie,
bez żadnych latarek. Gdy wszyscy
znaleźli już pudełka, z niecierpliwością czekaliśmy aby je otworzyć. Druhna Ania opowiadając
gawędę pokazała nam co jest w
środku i wytłumaczyła znaczenie
każdej z rzeczy. Były tam: jednogroszówka (ofiarność), ususzony
kwiat (dbanie o przyrodę), polska
flaga (patriotyzm), splecione dłonie (braterstwo), zwinięty liścik
(słowo raz dane zobowiązuje),
kartonik (obrazek przypominający o karności i posłuszeństwie
zarówno rodzicom i przełożo-

nam na mundur i piękny różaniec,
który staje się nieodłącznym elementem naszej codzienności. Na
chuście pojawił się węzeł - przypominający o minimum jednym
dobrym uczynku w ciągu dnia.
Było to wspaniałe i wzruszające
przeżycie, które na pewno na długo
zapamiętamy. Oczywiście nie obyło się bez incydentów, np. w postaci zagubionej owieczki czy z mapą
na opak, albo mokrych gumofilców dryfujących po rwącej rzece
ratowanych przez dzielną „wodną
nimfę”, i karocy, która utknęła w
białym puchu, uratowana jednak
przez dzielnych druhów OSP.
W imieniu całej drużyny harcerskiej Dziewięć Sił, chcemy podziękować DH Ani i DH Renacie
za organizację, „nadmorskim”
druhenkom z 5. Podhalańskiej
Drużyny Wędrowniczej „Deja
Vu” w Nowym Targu, za przybycie, p. Kamilowi za woźnicowanie, Juli EF za wsparcie i OSP
za ratunek z opresji! Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
DH Gabriela
Hosaniak
● Bez tytułu nr 4/2021-2022 ●

FOT. PANI ALICJA MARYNIARCZYK
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Z Tischnerem za pan brat

Na podstawie życiorysu, kalendarium oraz
fotografii uczestnicy redagowali twórcze
opowiadanie w I części, a w II rozwiązywali zestaw
zadań na podstawie konkursowych materiałów.

I

Sukcesu naszej uczennicy gratulował Pan Dyrektor Krzysztof Kula.
Amelię do konkursu przygotowała Pani Zofia Leja.

Marta Maryniarczyk (1 miejsce w kategorii klas IV-VI), Amelia
Domagała (2 miejsce w kategorii klas IV-VI) oraz Ola Topór (2 miejsce
w kategorii klas VII-VIII) - to laureatki w konkursie matematycznym
na „Matematyczną sketchnotkę z lekcji”, który zorganizowała Szkoła
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku. Uczennicom
i opiekunom pani Małgorzacie Gacek i pani Danucie Boblak serdecznie
GRATULUJEMY! Pozostali uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie
to: Kinga Knapczyk, Lena Knapczyk, Magdalena Sęk, Alicja Malec, Agata
Nowak, Krystian Tyrała, Angelika Bednarz.
● Bez tytułu nr 4/2021-2022●

I Gminny Konkurs Literacki
już za nami...W tym roku chętni uczniowie musieli zmierzyć się
z biografią ks. prof. Józefa
Tischnera. Na podstawie życiorysu, kalendarium oraz fotografii
uczestnicy redagowali
twórcze opowiadanie
w I części, a w II rozwiązywali zestaw zadań
na podstawie konkursowych materiałów. Po
oficjalnym rozpoczęciu
przez dyrektora i powitaniu wszystkich zebranych,
uczniowie SP Ratułów
(organizatora
konkursu)
zaprezentowali krótkie przedstawienie inspirowane życiem ks.
prof. Józefa Tischnera. Następ-

nie nadszedł czas na intensywną
pracę uczestników konkursu. W
p r z e r w i e między I a II etapem
po
intelektualnym
wysiłku można było
odpocząć, porozmawiać, wymienić się
spostrzeżeniami,
zajadając się pysznymi goframi przygotowanymi
na
poczęstunek. Miło
nam donieść, że
w tym konkursie I miejsce
w swojej kat.
wiekowej zajęła Amelia Domagała z kl. IV,
którą przygotowała Pani Zofia
Leja. Serdecznie gratulujemy!
■

Kamila Toczek (zajęła II miejsce) oraz Justyna Kula i Kornelia Kołodziej
(otrzymały wyróżnienie) wzięły udział w III Gminnym Konkursie
Plastycznym pt. „Moja Babcia i Mój Dziadek” organizowanym
w
w Szkole
Szkole Podstawowej
Podstawowej nr
nr 3
3w
w Cichem.
Cichem.
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Od 3 do 6 kwietnia w parafii NMP Królowej
Polski w Miętustwie odbywały się rekolekcje
wielkopostne, w których uczestniczyliśmy.
Prowadził je ks. Sławomir Pietraszko.

Nasza nowa pani pielęgniarka Anita Urjasz
dba o zdrowie wszystkich uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły.
Od 17 marca w naszej szkole można było
nabyć kartki Wielkanocne. Wszystkie otrzymane
pieniądze zostaną przekazane na pomoc
Ukrainie!

Pierwszaki już przygotowali koszyczki na
Wielkanoc. Zaś na szkolnych oknach zawisły
ozdoby świąteczne.

Uczniowie z zerówki i klas I-III pierwszy dzień
wiosny, czyli 21 marca spędzili w Nowym Targu. W
tamtejszym Miejskim Centrum Kultury oglądali
przedstawienie pt. „Zajączkowe niespodzianki”
Warszawskiego Teatru Edukacyjnego.
Integracja z naszymi nowymi uczniami
z Ukrainy i świętowanie urodzin wychowawcy
klasy VI na godzinie wychowawczej.

Zerówka zdobywała nowe doświadczenia
w temacie sztuki, byli malarzami, rzeźbiarzami
oraz muzykami, ale słuchali też muzyki, którą
specjalnie dla nich grali ich starsi koleżanki
i kolega. Sami również prezentowali to co
potrafią. Dziękujemy Kornelii, Basi i Mariuszowi
oraz Marysi.

20 marca odbyła się #AkcjaKrewMietustwo.
Jej wynik: 60 osób oddało krew, co daje 27
litrów. WIELKIE BRAWA DLA WSZYSTKICH,
KTÓRZY WZIELI UDZIAŁ W AKCJI. Wielkie
dzięki również za słodkości Pani Katarzyny
Podczerwińskiej Głowacz.

roik lub Wielkanocna
Jury konkursu "St
cy.
Ozdoba" miało wiele pra

Owieczki i baranki w wykonaniu Magdy
z tatą zostały zrobione z mleka krowiego na
Wielkanoc. Zaraz trafią na świąteczne stoły.
● Bez tytułu nr 4/2021-2022 ●

►►►FOTORELACJA Z DNIA BEZ PLECAKA, 25.03.2022 R.
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ZDJĘCIA PAN JAN GŁĄBIŃSKI

Więcej zdjęć
i filmy na
Facebooku
szkolnym.

►►►NA ZAKOŃCZENIE - KROKUSY W OBIEKTYWIE PANI JANINY HAWRYŁY-NAGLAK
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