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Letnie zamyślenie

Niesamowity Stworzyciel

M

aj i Czerwiec to dwa szczejego piękna, panującej w nim
gólne miesiące. Ziemia
harmonii i porządku. Ale warto
na nowo budzi się, by okryć
także zauważyć, że również
się zielonym i kwiecistym
świat możemy poznawać
płaszczem. Wszystko
dzięki doświadczeniu
rozwija się by nie tylBoga w naszym żyko cieszyć oko, ale i
ciu. On jest nie tylko
chwalić Pana Boga.
Stwórcą, ale także
„Bo z wielkości i
wyjaśnia otaczającą
piękna stworzeń ponas rzeczywistości.
znaje się przez podoI tak, jak człowieka
bieństwo ich Stwórnie można zrozucę” czytamy w Księmieć bez Chrystusa
dze Mądrości. My,
(Jan Paweł II), tak
FOT. PAULINA GŁĄBIŃSKA
jako ludzie wierzący,
otaczającego
nas
również możemy postawić pewne
świata nie można zrozumieć w
pytania: Kto – jeśli nie Bóg – byłoderwaniu od osoby Stworzyby w stanie stworzyć coś tak nieciela. Boga, który jest Miłością.
samowitego? Kto – jeśli nie Bóg
Niech ten piękny czas otwiera
– mógłby z tak wielką precyzją
nasze serca nie tylko na spotkawszystko wymyślić i nadać temu
nie z drugim człowiekiem, ale też
wszystkiemu tchnienie życia?
(a przede wszystkim) z Panem
Choćby fakt, że po dniu następuje
Bogiem w modlitwie i nabożeńnoc, a po największej nawet burzy
stwach majowych i czerwcowych.
kiedyś znów wychodzi słońce…
Ks. Krzysztof Pierzchała
Dla człowieka wierzącego wszystKaplica w Ratułowie
ko jest jasne: Stwórcą jest Bóg.
na skrzyżowaniu z Czerwiennem.
Rzeczywiście, Boga można odkrywać i poznawać przez doświadczenie otaczającego nas
świata: poprzez doświadczenie

NA DRUGIEJ STRONIE◄◄◄
Zdaniem uczniów z Ukrainy

Mielibyśmy już wakacje

N

a lekcjach języka polskiego go jak najszybciej zobaczyć.
rozumiem najwięcej, bo Może tacie uda się przyjechać
uczy nas tego nasz wychowawca. do Polski na parę tygodni.
Matematyka też nie jest trudna,
Kateryna Lisniewska
dużo rozumiem, bo miałam dobrą
lektorkę na Ukrainie. Potrafiła
hodzę do szkoły w Cichem.
wytłumaczyć materiał. Bardziej
W tej szkole są lekcje, które
lubię wychowanie fizyczne w nie są dostępne na Ukrainie, ale
Polsce, nawet bardziej niż na już je opanowałem. Wychowanie
Ukrainie. Tu jest ciężej, ale
fizyczne jest tu
y.
okolic
o
p
więcej się dzieje.
bardzo fajne! Na
ją
u
spacer
Na
Ukrainie Siostry
Ukrainie
więcej
rozpoczęły się
graliśmy w piłkę
już
wakacje,
nożną i siatkówkę,
więc będziemy
a tu jest wszystko
uczyć się tylko
i jeszcze nie
w
polskiej
zdążyłem
się
szkole.
Moja
przyzwyczaić.
rodzina i ja jeszcze
M o i m i
KI
nie
planujemy
ulubionymi
i
AUTOR
M
U
IW
jak
spędzimy FOT. ARCH
najłatwiejszymi
lekcjami
są
wakacje, ale chcemy jechać do angielski, wychowanie fizyczne
Włoch odwiedzić naszą babcię. i historia. Lubię tu też geografię.
Moja mama pracuje tu jako Gdzieś na początku lata chcemy
dentysta. Moja ciocia jest z pojechać na Ukrainę na kilka dni,
nami, pracuje w Awrze. Mój tata bo już tęsknimy za rodziną. W
nadal pracuje jako dentysta na moim mieście teraz wyją tylko
Ukrainie, ma ciągle pacjentów. syreny, ale Żytomierz nie jest tak
Często do niego dzwonimy. niebezpieczny jak inne miasta.
Andrii Sikora
Bardzo za sobą tęsknimy. Chcę

C

KĄCIK TECHNICZNY

Pierwszy start comac c919

ZDJĘCIE KS. KRZYSZTOF PIERZCHAŁA

P



ZESKANUJ
CZ
KOD I ZOBA
JĘĆ
WIĘCEJ ZD
KI
Z WYCIECZ

Dzieci z kl.3 z Cichego, Ratułowa, Czerwiennego i Starego Bystrego
miały 27 maja pielgrzymkę po komunijną do Krakowa. Wraz z nimi byli
ich rodzice pani wychowawczyni i ksiądz Krzysztof. Najpierw poszliśmy
do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pomodliliśmy się i zwiedzaliśmy.
Później mieliśmy mszę w Sanktuarium Jana Pawła 2. Następnie
zwiedzaliśmy muzeum i kupowaliśmy pamiątki, a w drodze powrotnej
zawitaliśmy do McDonalda. Było bardzo fajnie!
Gabriela Graca



rami musi
Zanim samolot zacznie latać z pasaże
przejść różnego rodzaju testy.

ierwszy start samolotu pasażerskiego c919 firmy Comac.
Samolot wzbił się w powietrze 14
maja 2022 r. O godz. 6:52 (czasu
pekińskiego) z lotniska Pudong
w Szanghaju i wylądował z powrotem o 9:54. Testy odbyły się
z powodzeniem. W marcu 2021
r. China Eastern Airlines podpisała umowę o kupno 5 comac
c919. Firma współpracuje z liniom lotniczą Ryanair i możliwe, że po uzyskania
zezwalającego
certyfikatu
USA , i
pie,
latać po Euro
zakupi
linia
ach
kraj
innych
właśnie te statki powietrzne.

Przedstawiciele firmy oznajmili,
że przygotowują samolot do kolejnych testów bezpieczeństwa.
Pamiętajmy jednak, że c919
musi jeszcze dużo przejść różnego rodzajów testów, aby uzyskać
zezwolenie latania, np. po Europie. Producent musi jeszcze m.in.
dostarczyć oprogramowanie komputera pokładowego w kokpicie
podobnych jak
,
919c
Comac
te w grupie samolotów boeing
737 MAX 8 lub Airbus A320
NEO. Dodam jeszcze, że Comac rozpoczął prace nad c919
już w 2008 r. Mikolaj Głąbiński

KONDOLENCJE
Pani Janinie Hawryle-Naglak
składamy wyrazy współczucia
z powodu śmierci Taty
- Ś.P. Stanisława Naglaka.




Społeczność szkolna
● Bez tytułu nr 5/2021-2022 ●
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str. 3

Zadziwiająco łatwy egzamin

Trzeci dzień egaminów i czas
na ostatnie pamiątkowe zdjęcie.

Jednak nadal zadajemy sobie pytanie, po co
Martynie było 6 biletów autobusowych po 75
minut? W każdym razie dowiedzieliśmy się,
że Hania do zrobienia naszyjnika użyła trzech
zielonych koralików.

Z

a nami egzaminy, które były
zadziwiająco łatwe. W dzień
pierwszy, tj. wtorek 24 maja pisaliśmy egzamin z języka polskiego,
na który mieliśmy przeznaczone 120 minut. Wszyscy byliśmy
podekscytowani,
a
zarazem zestresowani naszym pierwszym
egzaminem. Elegancko ubrani i pełni nadziei weszliśmy na
salę, gdzie losowaliśmy
numery miejsc. Po ich
zajęciu
otrzymaliśmy
arkusze, które zakodowaliśmy i wzięliśmy się
do pracy. Egzamin był
prosty, jednak jak wiemy
na najłatwiejszych zadaniach można popełnić
najbanalniejsze błędy. W
większości zadowoleni wyszliśmy z sali z uśmiechem na twarzy.
Kolejny dzień - matematyka. Początek odbywał się dokładnie tak
samo jak dnia poprzedniego. Usiedliśmy w ławkach i zaczęliśmy
pisać testy. Te również o dziwo
były łatwe, jak twierdzą uczniowie

w znacznej większości. Jednak
nadal zadajemy sobie pytanie, po
co Martynie było 6 biletów autobusowych po 75 minut? W każdym razie dowiedzieliśmy się, że
Hania do zrobienia naszyjnika
użyła trzech zielonych
koralików.
Dnia trzeciego czekał nas egzamin z
języka angielskiego, najkrótszy z
wszystkich trzech.
Tego dnia już nawet
nikt się nie stresował. Po przyjściu
do szkoły ruszyliśmy znowu na
salę i zaczęliśmy
pisać. Najpierw
były zadania na
słuch, jak to bywa zazwyczaj na
angielskim. Tutaj po raz kolejny
uczniowie stwierdzają, iż egzamin był łatwy. Jednak to okaże się
w lipcu, kiedy otrzymamy wyniki. Mamy nadzieję, że pozostali
uczniowie miło spędzili swój czas
wolny i trzymali za nas kciuki.
Gabriela Ratułowska

Pora na egzamin z matematyki.

Trzeba sprawdzić, czy arkusze
nie są naruszone.

Obyśmy z taką radością
odbierali wyniki.

W pierwszym dniu trzeba było się wykazać na języku polskim.
 Uczniowie zdawali egzamin w dwóch salach.
● Bez tytułu nr 5/2021-2022 ●
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Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

Słodki dar serca
dla Różyczki
ZDJĘCIA PANI ANITA BELICKA

Dn. 19 i 20 maja zorganizowaliśmy kiermasz ciast
dla Różyczki. Słodkości przygotowali uczniowie
klasy 8, a także klasy 7A i 6. Uzbieraliśmy
blisko 3 tys. złotych.

Kiermasz trwał dwa dni i cieszył się sporym powodzeniem.
Po prostu jesteśmy łasuchami z dobrymi sercami! Brawa!

AKTUALNOŚCI◄◄◄

Kawa z kardamonem

Joanna Jagiełło to autorka wielu ciekawych
książek, jedna z nich jest nawet lekturą
w ukraińskich szkołach.

P

odczas spotkania autorskiego z p. Joanną Jagiełło, które
odbyło się w ramach Konkursu
Czytelniczego w Pieniążkowicach
(29.04.2022), dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych rzeczy. Najpierw
pani Joanna zaprezentowała nam
swoją książkę pt.
,,Kawa z kardamonem”, która na
Ukrainie jest lekturą szkolną. Pytała nas kim chcemy
zostać w przyszłości, padały różne
odpowiedzi: aktor,
„speed-cuber”(osoba, która potrafi
szybko
układać
kostkę Rubika) i
wiele innych. Opowiedziała nam też
o tym, jak zaczęła
się jej przygoda z
pisaniem. W drugiej klasie liceum zakochała się w
pewnym chłopaku, ale okazało się,
że jej koleżanka także się w nim
zakochała, więc razem wysyłały
mu wiersze miłosne i podpisywały
się przydomkami. Przydomek pani
Joanny brzmiał: „Madame”. Później ich szkoła organizowała obiady dla osób starszych, które były
roznoszone przez uczniów. Koleżanki zapisały się do roznoszenia
obiadów specjalnie do tego bloku,

gdzie mieszkał ów chłopak, ponieważ podczas roznoszenia posiłków
dostarczały mu liściki. Później
padło pytanie jaka była pierwsza
książka pani Jagiełło. Odpowiedź
była zaskakująca, bo pierwszą
książkę
napisała jeszcze
w dzieciństwie,
która opowiadała o przygodach
pieska Pifa. Zaskoczyło nas to,
że pani Jagiełło
skończyła studia
anglistyczne
i
była nawet nauczycielką języka angielskiego.
Mówiła, że gdy
opowiadała, że
chce zostać pisarką, to wszyscy twierdzili
tak: „To nawet
nie jest zawód”, ale ona
nie dawała za wygraną. Bo przecież to nieprawda. Radziła nam,
że zawsze warto jest mieć skończone jakieś studia. Pani Joanna
odpowiadała na jeszcze wiele innych pytań, a później można było
kupić jej książkę i dostać autograf
z dedykacją i małym rysunkiem
nawiązującym do książki. Spotkanie z tą panią było naprawdę
ciekawe i nigdy go nie zapomnę.
Amelia Domagała

Magiczna Lampa Alladyna

W przedstawieniu występowała księżniczka
Dżasmina, która nie chciała nią już być.

D

S

łodkości można było zakupić
na przerwach przy stołówce
szkolnej. Uzyskany dochód zostanie przekazany na leczenie
serduszka małej Różyczki z Czerwiennego. Za okazaną ofiarność
- gest miłości wobec drugiego z
całego serca dziękujemy! Pomóc
Róży można także dokonując

wpłaty na konto: 31 1090 2835
0000 0001 2173 1374, tytułem:
„2637 pomoc dla Róży Mglej”.
Konto prowadzi Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym
„Kawałek Nieba”. Akcję pomocy dla małej Róży koordynuje w
naszej szkole Pani Joanna Łacek.
■

n. 6 maja, czyli w piątek klasy od 0 do 3 razem ze swoimi
wychowawcami
pojechały na wycieczkę do Jabłonki do Orawskiego
Centrum Kultury
na
przedstawienie pt. ,,Magiczna
Lampa Alladyna”.
Przestawienie było
fajne radosne i kolorowe, opowiadało ono o złym człowieku, który
nabrał chłopca podszywając się
pod jego wujka i namawiał go,

żeby znalazł mu skarb, czyli lampę w której był uwięziony dżin.
W przedstawieniu
występowała
księżniczka Dżasmina, która nie
chciała nią już
być. Na końcu
wszyscy biliśmy
brawo. Bardzo podobała nam się gra
aktorów. Wszyscy chcielibyśmy,
żeby było więcej takich wycieczek.
Tekst i ilustracja:
Paulina Głąbińska

KRÓTKO

W dniu 12.05 od godziny 15:00 do 17:00 odbył się dzień otwarty
szkoły (wywiadówka). Była możliwość spotkania się z wychowawcą
w celu zapoznania się z ocenami i zachowaniem dziecka.
● Bez tytułu nr 5/2021-2022 ●
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Wielka radość
zapanowała wśród
druhów w Cichem.
Jednostki OSP tworzą
rodzice naszych
uczniów i nasi
absolewnci.



ZESKANUJ KOD
I ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ
Z NOWYMI WOZAMI
STRAŻACKIMI

Nowe wozy strażackie w Cichem

OSP Ciche Dolne oraz
strażacy z OSP Ciche
Górne II odebrali w
piątkowe popołudnie
20 maja nowe
średnie samochody
ratowniczo-gaśnicze.
Dla OSP Ciche Dolne
marki Renault D16
4x4, który będzie służył
w tej jednostce a dla
OSP Ciche Górne II
Renault D15 4x4.

ył to w ostatnim czasie
priorytetowy zakup dla
poprawy gotowości bojowej naszych strażaków. Ten
nowoczesny samochód w przyszłości niejednokrotnie pomoże
i ułatwi w niesieniu pomocy poszkodowanym oraz w ochronie
mienia - mówi Mariusz Garus z

łeczności - dodaje Mariusz Garus.
Nowe samochody wjechały na
plac przy remizie z dźwiękami
klaksonów, był też salut wodny
na nowe pojazdy, przemówienia strażaków, przedstawicieli
władz gminy, a potem przyszedł
czas na obiad w budynku remizy.
jg

strażakom ochotnikom którzy
przez wiele lat starali się o pozyskanie nowych samochodów
ratowniczo gaśniczych. Po dokonaniu czynności formalno- prawnych i dozbrojeniu samochodów
do własnych potrzeb zostaną
wprowadzone do podziału bojowego aby służyć lokalnej spoZDJĘCIA JAN GŁĄBIŃSKI/TYGODNIK PODHALAŃSKI

B

Urzędu Gminy Czarny Dunajec.
By samochody mogły być zakupione intensywne działania
podjął wójta gminy Marcin Ratułowski, Wspólnota 8 Wsi,
Komisji Lasowa sołectwa Ciche oraz Związek Podhalan w
USA - Koło Nr 63 Ciche Dolne.
- Szczególne uznanie należy się

● Bez tytułu nr 5/2021-2022 ●
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ZDJĘCIA PANI JANINA HAWRYŁA-NAGLAK

str. 6

KONKURSY◄◄◄

Prawie jak mistrz Vicenty

Uczestnicy konkursu wraz
z opiekunami i jury.

„Postimpresjonizm - obrazy Vincenta van Gogha” - to tytuł III Gminnego Konkursu Plastycznego
organizowanego przez naszą szkołę w Centrum Kultury i Promocji Urzędu Gminy
w Czarnym Dunajcu.

W
W

Centrum
Kultury
i Promocji Gminy
Czarny Dunajec 5 maja
odbył się konkurs plastyczny
„Postimpresjonizm
–
obrazy
Vincenta van Gogha”, który
przeznaczony był dla Szkół
Podstawowych klas od IV do
VIII. Uczniowie malowali prace
farbami plakatowymi na bristolu
w formacie B2 od godziny 9:00
do 12:00. Celem konkursu
było
zastosowanie
wiedzy
plastycznej teoretycznej z
postimpresjonizmu
w
praktyce, integracja
uczniów
z
różnych szkół
z
Gminy
C z a r n y

Dunajec, prezentacja zdolności
artystycznej.
W
konkursie
uczestniczyli uczniowie z 8 szkół:
Szkoła Podstawowa w Czarnym
Dunajcu, Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Chochołowskich w
Chochołowie, Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Andrzeja
Knapczyka-Ducha
w
Czerwiennem,
Szkoła Podstawowa
im. Św. Jadwigi
Królowej
w
Pieniążkowicach ze
Szkołą Podstawową
Filialną w Dziale, PSP
nr 2 im. Św. Jana
Pawła II SPSK w
Starem
Bystrem,
Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Jana
Pawła II w
Cichem,
Szkoła

WYNIKI
Kategoria 1. Uczniowie
z klas IV – VI

Podstawowa
im.
Kornela
Makuszyńskiego w Piekielniku
i Szkoły Podstawowej nr 1
im. Bohaterów Westerplatte w
Cichem. Komisja w składzie:
przewodniczący - Pan Andrzej
Zipper, członkowie: Pani Dyrektor
CKiP w Czarnym Dunajcu
Małgorzata Kulawiak i Pan
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Cichem Krzysztof Kula wyłoniła
zwycięzców konkursu, którzy
wykonali najciekawsze prace.
Organizatorzy: Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Cichem, Dyrektor
Centrum Kultury i Promocji w
Czarnym Dunajcu serdecznie
dziękują i gratulują wszystkim
Uczestnikom
i
Opiekunom.
Przygotowanie naszych uczennic:
Pani Janina Hawryła - Naglak.
■
Nasze utalentowane
dziewczyny - Weronika i Marta to
laureatki konkursu plastycznego
w Czarnym Dunajcu.
Serdecznie im gratulujemy!

I miejsce Marta Maryniarczyk
- Szkoła Podstawowa nr 1
im. Bohaterów Westerplatte
w Cichem, II miejsce
Nadia Skorusa - Szkoła
Podstawowa im. Powstańców
Chochołowskich w
Chochołowie, III miejsce Zofia
Lenart - Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Piekielniku, wyróżnienie Jan
Głowacz - Szkoła Podstawowa
w Czarnym Dunajcu

Kategoria 2. Uczniowie
z klas VII – VIII

I miejsce Piotr Czech Szkoła Podstawowa im.
Powstańców Chochołowskich
w Chochołowie, II miejsce
Weronika Knapczyk - Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Bohaterów
Westerplatte w Cichem, III
miejsce Klaudia Koczur Szkoła Podstawowa w Czarnym
Dunajcu, wyróżnienie Klaudia
Tyrała - Szkoła Podstawowa im.
Św. Jadwigi Królowej
w Pieniążkowicach ze Szkołą
Podstawową Filialną w Dziale.
■


● Bez tytułu nr 5/2021-2022 ●



►►►KONKURSY

Sypią się iskry krzesanego
na... piórze

Bez
tytułu

str. 7

KONKURSOWY SKRÓT

FOT. PAN JAN GŁĄBIŃSKI

Na tekst dyktanda wybrano fragment reportażu
Beaty Zalot z „Tygodnika Podhalańskiego” o
Góralach z Arizony. „Przeszywające zimno”,
„rdzenni Amerykanie”- to tylko wybrane
sformułowania, z którymi musieli zmierzyć
mistrzowie szkolnej ortografii,
m.in. Amelia Domagała.

Dziewczęta reprezentowały zespół "Mali Miętusianie"
na XXXVII Muzykowaniu na Duchową Nutę.
 Mariusz Hawryła został laureatem konkursu w Białym Dunajcu.Dii

U

FOT. PAN JAN GŁĄBIŃSKI

czestnicy XXVIII Majówki Papieskiej na Bachledówce (08.05.2022 r.) podzielili się swoimi artystycznymi
talentami. W kat. II młodzieżowej II miejsce zajął zespół
Mali Miętusianie z Miętustwa.

Amelia Domagała (zajęła I miejsce w kat. IV-VI) z Panią Zofią Leją,
dziennikarką Beatą Zalot i wójtem Marcinem Ratułowskim.
Paweł Ratułowski odbiera dyplom uczestnictwa.

W

środę 11 maja w Szkole Dzieci
zaciekawiła
również
Podstawowej im. Brata góralska wielka drewniana chałupa
Witalisa - Wojciecha Lei w Pod- postawiona przez Jana Słodyczkę
czerwonem odbyła się tegoroczna ze Słodyczek przy bardzo ruchliwej
edycja Gminnego Konkursu Or- 95 ulicy w Chicago. - Pan Jan ma
tograficznego - Ortolandia 2022 nie tylko góralski dom, ale i konie.
o Pióro Wójta Gminy Czarny Du- Raz w tygodniu wyprowadza je
najec. Tegoroczny konkurs dedy- przed dom, policja amerykańska
kowany był Związkowi Podhalan wstrzymuje
wtedy
ruch,
Północnej Ameniezapomniany
ryki. Kiedy już
widok! - mówiła
emocje opadły, a
dziennikarka
jury zabrało się
TP. Wspominała
za poprawę prac,
też, jak umówiła
dziennikarka Besię na wywiad
ata Zalot zaproz
chirurgiem
siła uczestników
Ferdynandem Leją
Ortolandii wraz
i trafiła na recepcję
z nauczycielami
w klinice, gdzie
w niezwykle ciepracował. - Już odkawą podróż do
FOT. PAN JAN GŁĄBIŃSKI ważyłam się swoją
Ameryki właśnie. Padały nazwiska taką sobie angielszczyzną zapytać
górali, którzy pochodzą z Podhala, o pana doktora, gdy nagle usłyszaw tym z Gminy Czarny Dunajec, łam od pani zza biurka, czy mówię
m.in. dr Józefy Długopolskiej. - To po góralsku? - uśmiechała się Beata.
dzisiaj bardzo ceniona pani doktor. Beata Zalot razem z wójtem GmiBohaterka mojego tekstu posta- ny Czarny Dunajec Marcinem
nowiła zostać medykiem, kiedy z Ratułowskim wręczała nagrody
rodzicami chodziła do... lekarza i i dyplomy wszystkim laureatom,
tłumaczyła słowa amerykańskiego a także wszystkim uczestnikom
doktora swoim bliskim. Chciała (wśród nich był Paweł Ratułowbyć lekarzem dwujęzycznym - re- ski z klasy 8), opiekunom i dylacjonowała Beata Zalot. Zachwa- rektorom szkół pamiątkowe dylała też sałatkę z... kaktusów, którą plomy z drobnym upominkiem.
jadła w domu u Rosy Jarończyk.
■
● Bez tytułu nr 5/2021-2022●

goriach wiekowych. W kat. klas
VII-VIII I miejsce zajął Krystian
Tyrała z naszej ósmej klasy! W
konkursie również uczestniczyli
Aneta Sroka z klasy 7a i Tomasz
Potrząsaj z klasy 5. Dziękujemy i
gratulujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły. Opiekunem
Krystiana i Tomasza była Pani
Małgorzata Gacek, a opiekunem
Anety była Pani Danuta Boblak.

Dn. 23 i 24 kwietnia odbyło
się w Czarnym Dunajcu XXXVII
Muzykowanie na Duchową Nutę.
Miło nam poinformować, że w kat.
W
Konkursie
instrumentaliści
Czytelniczym
w
Kamil
Hyrczyk
Pieniążkowicach
z zespołu „Mali
(29.04.2022) AmeMiętusianie” zalia Domagała zajął 3 miejsce, a
jęła 1 miejsce w
w kat. młodziekategorii pięknego
żowej - zespoły
czytania, a Lena
śpiewacze zespół
Knapczyk 2 miej„Mali
Miętusiasce w kategorii
nie” również zajął
znajomość lektury.
3 miejsce. WspoSerdecznie gratumnijmy także, że
lujemy! Podczas
Mariusz Hawryła FOT. PAN KAZIMIERZ NAWRYŁA
konkursu odbyło
zajął III miejsce w
się spotkanie z pikat. instrumentaliści, reprezen- sarką Joanną Jagiełło. Więcej na
tował zakopiańską „Jutrzenkę”. str. ?w tekście Amelii Domagały.
W XVIII Ogólnopolskim
Konkursie Pieśni Religijnej
„Śpiewajmy Panu” w Starem
Bystrem w kategorii solista klas
4-8 Aleksandra Łacek zajęła I
miejsce. Uczennicę przygotowała do występu Pani Renata
Leja. Konkurs odbył się 18 maja.
W dniu 9 maja 2022 r. Szkole
Podstawowej nr 2 w Cichem im.
Jana Pawła II odbył się II Gminny
Konkurs Matematyczny. Najlepsi
matematycy wyłonieni w eliminacjach szkolnych, musieli zmierzyć się z testem, na rozwiązanie
którego mieli 100 minut. Uczniowie rywalizowali w dwóch kate-

Mariuszowi Hawryle gratulujemy zdobycia III miejsca w
kat. rzeźba w XIX Konkursie
Plastycznym - Wszyscy Święci
Wawrzyńcoka, który zorganizowała Szkoła Podstawowa w
Gliczarowie Dolnym i Gminny
Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu wraz z tamtejszym samorządem. Nasz uczeń reprezentował Tatrzańskie Centrum Kultury „Jutrzenka” w Zakopanem.
■





Bez
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ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

str. 8

Dn. 8 maja uczniowie klasy III przyjęli Sakrament I Komunii Świętej wspólnie z kolegami z SP Ratułów
i SP Czerwienne 1. Do przyjęcia tego ważnego sakramentu przygotował ich nasz katecheta ks. wikary Krzysztof
Pierzchała.
W niedzielę 17
kwietnia punktualnie o
godz. 6 rozpoczęła się
Procesja Rezurekcyjna na
Niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego.

W piątek 20 maja na naszej sali
gimnastycznej były montowane
materace ochronne na ściany.

FOTOFAKTY◄◄◄

W dniach 19-21.05 było
zalesianie. Byliśmy z tatą w
Palenicach nad Witowem. Było
nas około 9 osób. Wyjechaliśmy
po godzinie dziewiątej, przy
leśniczówce spotkaliśmy pozostałe
osoby. Na początku było mi ciężko
wykopać dziurę, ponieważ było
tam bardzo duża borowniaka z
mchem, korzeniami i gałęziami.
Ogólnie było jednak bardzo fajnie.
Zamierzam w następnym roku
również wziąć udział w zalesianiu
na terenie Wspólnoty Ośmiu
Uprawnionych Wsi w Witowie w
ramach Komisji Lasowej Wsi Ciche.
Rafał Styrczula

Dn. 14 maja uczniowie naszej klasy IV wspólnie z uczniami SP
Czerwienne 1 i SP Ratułów obchodzili w kościele parafialnym w Miętustwie
pierwszą rocznicę przyjęcia Sakramentu I Komunii Świętej.

Drodzy Uczniowie klasy 8 SP nr 1 w Cichem! Z okazji przyjęcia Sakramentu Bierzmowania życzymy Wam, aby Duch Święty napełniał Was mądrością,
umacniał w wierze oraz żeby każdy dzień Waszego życia był świadectwem uzyskanej dojrzałości chrześcijańskiej. Uroczystość z udziałem bpa Damiana
Muskusa miała miejsce 17 maja w kościele NMP Królowej Polski w Miętustwie.
● Bez tytułu nr 5/2021-2022 ●
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Parking przy szkole zyskał nowe
miejsca dla samochodów z osobami
niepełnosprawnymi
i matek z małymi dziećmi.

Klasa V i VI przygotowała pyszne kanapki.

3 maja nie tylko obchodzimy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja, ale także cieszymy się z odpustu w kościele parafialnym NMP
Królowej Polski w Miętustwie.

Spotkanie z panią pielęgniarką
w zerówce, która opowiedziała nam
jak dbać o higienę jamy ustnej.

Uczniowie z zerówki poznawali
europejskie kraje oraz ich
przysmaki. Korzystając z faktu, że
w pobliżu szkoły można zakupić
lody produkowane według włoskiej
receptury, uczniowie wraz ze swoją
Panią wybrali się spróbować tych
specjałów. Pani ekspedientka
nauczyła naszą grupę mówić po
włosku „dzień dobry”, „dziękuję”
i „do widzenia”. Zaznaczmy, że
lody były przepyszne! Zapraszamy
zatem na wyśmienite lody i pyszną
pizzę do Restauracji Toscanaccio w
Miętustwie!

Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.
Klasa III najpierw napisała
kartkę z życzeniami świątecznymi,
potem uczniowie kupili znaczki
i nadali ją w okienku pocztowym
w Miętustwie. W drodze powrotnej do szkoły zatrzymali się na
chwilę w plenerowej siłowni przy
kościele.

Pierwszaki (i nie tylko one) pamiętały o Dniu Mamy.
● Bez tytułu nr 5/2021-2022●

W ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Ziemi
dzieci zrobiły na świetlicy plakaty
o tym jak dbać o naszą planetę.

W ramach świętowania Dnia
Ziemi dzieci z zerówki oprócz zajęć
i prac plastycznych posprzątały
teren wokół szkoły.

Bez
tytułu

Czytelnicy z Ukrainy

str. 10 W kwietniu przeczytaliście 261 książek.
Przoduje klasa 2, a z klas starszych
niezmiennie 7a. Brawo!

N

ajlepsi czytelnicy kwietnia to:
zerówka: Natalia Rafacz i Mikołaj Styrczula po 7 książęk, Basia
Kula i Patryk Pojedyniec - po 6
książek. Kl. 1: Marcin Zając – 5
książek, Kl. 2: Anastazja Kula 21
książek, Justynka Kula – 17 i Julka
Wójcik – 10, Kl. 4: Lenka Knap-

BIBLIOTEKA/SPORT◄◄◄

czyk – 5 książek, Kl. 7a: Patryk
Migacz – 10 książek i Anetka Sroka - 5 książek. Pod koniec kwietnia
do biblioteki zapisali się nasi koledzy z Ukrainy – uczniowie klasy 1
– Sofia i Rinat. Serdecznie Was witamy wśród czytelników i życzymy dużo radości podczas lektur!
Pani Maria Tylka

ZDJĘCIE PANI ALICJA MARYNIARCZYK



Chłopaki z SP Ciche 1 też biegały !

Kwiaty we włosach potargał wiatr
- tak śpiewamy w jednej
z dawnych piosenek, którą można
zadedykować naszej Zuzie.
Uczennica pewnie chciała zdążyć
przed lądowaniem szybowca.
Uśmiech Barbary
też jest na medal!
Puchary i dyplomy czekają na
najlepszych, w ich gronie także nasi
reprezentanci.

Od 1985 roku Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony
jest 8 maja. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek. To akcja promowania
czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy. W naszej szkole świętowaliśmy 9
maja. Oddział przedszkolny - zerówka z tej okazji przygotowała piękne
laurki dla naszej Pani Bibliotekarki Marii Tylki, w zamian za to dzieci
dostały pyszne cukierki.
● Bez tytułu nr 5/2021-2022 ●
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str. 11
Biegi przełajowe,
Czarny Dunajec (06.05)
- Nowy Targ (10.05).

Reprezentacja
na medal

ZDJĘCIA PAN WOJCIECH KOSAKOWSKI

Tradycyjnie
w maju królują biegi
przełajowe. Choć nie
jest to ulubiona forma
rywalizacji przez wielu
uczniów to i tak udało
nam się wystawić 24
reprezentantów
na zawody gminne.

SS

zkoda, że w żadnej z grup
nie udało się nam wystawić
pełnego sześcioosobowego
zespołu. Najlepiej zaprezentowały
się oczywiście dziewczęta. Czwartoklasistki i ich młodsze koleżanki
zajęły miejsce 2, a indywidualnie
medal brązowy wywalczyła Ola
Łacek. Na miejscu 4 - Ania Styrczula, 6 miejsce - Amelia Domagała, 8 - miejsce Weronika Skuza
(obie kl. IV). W grupie dziewcząt
rocznik 2009-2010, zwyciężyła
Zuzanna Truchan, na trzecim
miejscu Weronika Knapczyk, czwarta Paulina Rafacz. Drużynowo miejsce
2 i awans do zawodów
powiatowych. Tylko trzy
ośmioklasistki rywalizowały na dystansie. 1600
m. Najlepiej zaprezentowała się Anastazja Wesołowska,
zdobywając
swój ostatni srebrny medal
w barwach naszej szkoły,
na miejscu piątym dobiegła
Basia Wyrostek, dziewiąta była Angelika Bednarz.
Drużynowo czwarte miejsce.
Chłopcy
rocznik
2011
i młodsi, drużynowo na
miejscu 7. Rocznik 20092010 na miejscu piątym, a
najlepiej indywidualnie - 6
miejsce Hubert Wesołowski.
Najstarsi chłopcy również
na szóstym miejscu i dodatkowo na tym samym indywidualnie – Rafał Durleta.
wk
***
o Nowego Targu na
zawody
powiatowe

D

● Bez tytułu nr 5/2021-2022●

jedziemy w już w pełnych składach, ale nie zdobywamy kwalifikacji wojewódzkich. Najmłodsze
dziewczęta kończą zawody drużynowo na miejscu 2, a najlepiej
indywidualnie pobiegła Ola Łacek
- miejsce 6. (pozostały skład: Lena
Knapczyk, Weronika
Skuza (kl. IV) Kamila Toczek, Ania
(kl. III). Starsze
dziewczęta zdobywają drużynowo
miejsce
3, a Zuza
Truchan
indywidualnie
również
trzecia
(skład:

Wiktoria Bobak, Patrycja Kmin,
Weronika Knapczyk, Paulina Rafacz, Alicja Malec). W obu kategoriach wygrywają szkoły nowotarskie. Indywidualnie startowała
jeszcze Anastazja Wesołowska,
zajmując 4 miejsce na dyst. 1600 m.
wk
***
minne
Drużynowe
Biegi Przełajowe odbyły się w
Czarnym Dunajcu. Spotkaliśmy
tam kolegów z innych szkół. Drużyny rocznika 2011 i młodsze miały biegać na dystansie 800 metrów.
Drużyny 2010 i 2009 także miały
dystans 800 m. Drużyny 2008 i
2007 miały dystans 1600 m. Do
jedzenia dostaliśmy jabłka, banany oraz wodę. Później był czas,
by kibicować swoim drużynom.
Następnie czekaliśmy na wyniki.
Mimo, że w drużynie byłyśmy tylko 4 to zajęłyśmy 2 miejsce, choć
inne drużyny miały po 6 zawodniczek. Start był bardzo trudny, bo

G

trasa była wąska i na dodatek było
bardzo zimno. Warunki pogodowe były okropne i zaczęło padać!
Indywidualnie Aleksandra Łacek
zajęła 3 miejsce. Wszystkie razem
byłyśmy w pierwszej ósemce. Dostałyśmy się na zawody powiatowe. Powiatowe Drużynowe Biegi
Przełajowe odbyły się na lotnisku
w Nowym Targu. Pogoda była o
wiele lepsza. Biegałyśmy na lotnisku które było bardzo mokre.
Ponownie zajęłyśmy 2 miejsce,
ale nie zakwalifikowałyśmy się
do zawodów wojewódzkich. Po
zawodach w Nowym Targu byłyśmy bardzo zadowolone i opalone.
Lena Knapczyk
Amelia Domagała
Zawody odbywały się na lotnisku.
Paulina i Weronika
i ich ekspresja biegowa :).
Dzielne zawodniczki,
którym biegowa rywalizacja
poszła całkiem dobrze.

Bez
tytułu
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Symbol niezależności

J

ak co roku uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Święto Konstytucji 3 Maja. Dzień
ten przypomina nam o pierwszej
polskiej Konstytucji uchwalonej
w bardzo dramatycznych okolicznościach. Rzeczpospolita była już
po I zaborze, a nowoczesna ustawa
zasadnicza miała wzmocnić i odnowić państwo. Historia potoczyła
się inaczej niż planowali twórcy
tej drugiej w świecie, a pierwszej
w Europie Konstytucji. Pamięć o
tym wydarzeniu była jednak przez
lata zaborów symbolem dążenia
narodu do niezależności, trwale

ZDJĘCIA PAN JAN GŁĄBIŃSKI

Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

jednoczącym naród. Dlatego właśnie obchodzenie dnia 3 maja było
zakazane przez wszystkich zaborców, a za złamanie tego zakazu
groziły surowe kary. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918
dzień 3 maja został ustanowiony
świętem państwowym. Po II wojnie światowej święto podobnie
jak podczas zaborów ponownie
zostało zakazane. Przywrócono je
6 kwietnia 1990 roku po obaleniu
w Polsce komunizmu. Warto wiedzieć, że od 2007 roku 3 maja jest
też świętem narodowym Litwy.
Pani Maria Tylka

Na zakończenie
czas ukłonić się publiczności.

Akademię rozpoczęliśmy
od odśpiewania
hymnu narodowego.

Minęło 231 lat
od uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Wracamy pamięcią
do tamtych wydarzeń,
kiedyś było to
zabronione!

Vlada na akademię ubrała
piękną ukraińską koszulę.
Uczniowie kl. 7B wcielili się
w postaci związane z wydarzeniami
Sejmu Wielkiego.
Anita i Oliwia
były prowadzącymi.

Występ uczniów z kl. I i III
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