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Bezpieczeństwo
dzieci najważniejsze

NA DRUGIEJ STRONIE◄◄◄

S Wakacje… a Pan Bóg?

ócić należy uwagę dzieciom,
zanowni Państwo! Zwracam Zwr
chodziły przez jezdnię na
prze
się do Państwa z ponowną by
oraz aby rozglądały się
ch
pasa
enia
prośbą, aby podczas przywoż
przed przejściem. Rowery proszę,
i odprowadzania dzieci do szkoły/
aby pozostawiać w miejscach wyprzedszkola samochody pozostaznaczonych, tj. na stojakach rowewiać pod salą gimnastyczną na durowych koło sali gimnastycznej.
żym parkingu. Proszę nie podjeżdyrektor szkoły
dżać pod wejście główne w celu
Krzysztof Kula
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przychodzącym do szkoły.
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„Pomagamy Rodakom na Wschodzie” to akcja, w którą włączyła
się nasza szkoła. 5 i 6 listopada uczennice klasy 8 zachęcały
klientów sklepu Lewiatan do wzięcia udziału w szczytnym celu.
Kosz szybko się napełnił różnymi potrzebnymi produktami a w
zamian za to dobroczyńcy otrzymywali symboliczne serduszko.
Akcja ma na celu niesienie pomocy rodakom mieszkającym na
wschodzie. Pomoc w produkty spożywcze i materialne. Dziękujemy
raz jeszcze uczennicom klasy 8 za poświęcony swój wolny czas.
Były to: Gabriela Ratułowska, Urszula Rydz, Martyna Sojka
i Magdalena Mulica. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do
przynoszenia produktów o długiej dacie do spożycia oraz artykułów
higienicznych. Kosze są ustawione w naszej szkole na pierwszym
piętrze oraz w sklepie Lewiatan Ciche 41a.

KONDOLENCJE
Paniom Marii Gacek
i Lidii Stramie-Bachledzie
składamy wyrazy współczucia
z powodu śmierci Mam.
Społeczność szkolna

FOT. JAN GŁĄBIŃSKI



W święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
licznie zgromadzeni parafianie w kościele w Miętustwie modlili się
w intencji ks. Michała, który przeżywał swoje imieniny. Ponadto
był to również czas podziękowań za Jego posługę kapłańską,
gdyż ks. Michał - decyzją metropolity krakowskiego abpa Marka
Jędraszewskiego - został zwolniony z posługi w Parafii Miętustwo,
a mianowany wikariuszem Parafii Żarki k. Libiąża.
Księże Michale, za całe Twoje serce, które włożyłeś w posługę
w naszej parafii, a także jako katecheta w naszej szkole chcemy
z serca Ci powiedzieć: Wielkie Bóg zapłać!




***
Księdzu Michałowi, jeszcze jako katechecie w naszej szkole
udało się wraz z klasą III uczestniczyć w wycieczce do Krakowa.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●

Refleksja i pamięć

►►►RELIGIA

Za nami wyjątkowe dni – 1 i 2 XI.
Był to czas, gdy poszliśmy na cmentarz
i odwiedziliśmy groby naszych bliskich,
krewnych, znajomych, przyjaciół.

W

Różańce na konkurs przygotowali m.in. uczniowie z klasy 4.

Różaniec
własnoręcznie wykonany

tym roku było podobnie, a
słoneczna październikowa
pogoda zachęcała do zrobienia
porządków, oczyszczenia grobów,
wyniesienia śmieci. Na cmentarzu
panuje nastrój zadumy i refleksji.
Mogliśmy się o tym przekonać
wraz uczniami klas 5 i 8. Uczniowie wraz z Panem Damianem
Owsianką wyruszyli na cmentarz
w ramach akcji „Szkoła pamięta”.
Odwiedziliśmy groby Żołnierzy,
groby naszych byłych Nauczycie-
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li, byłego Dyrektora Szkoły Zbigniewa Ramskiego oraz mogiły
naszych byłych Uczniów. Zapaliliśmy znicze, pomodliliśmy się,
przywołaliśmy ich sylwetki i sytuacje z nimi związane.
Wszystkich zmarłych obejmujemy
serdeczną pamięcią i cichym modlitewnym westchnieniem. Niech
spoczywają w Pokoju...
Na cmentarz z wychowawcami
udali się także uczniowie innych
klas, m.in. klasy I i III.
■

Na klatce schodowej na II piętrze można było
podziwiać własnoręcznie wykonane różańce przez
naszych uczniów.

Przesuwają się chwile...

Z

a nami miesiąc październik,
miesiąc poświęcony Matce
Bożej Różańcowej. Różaniec z języka łacińskiego (rosarium) oznacza ogród różany, bądź wieniec z
róż. Faktycznie ta modlitwa jest
niczym bukiet pięknych, pachnących kwiatów, który dajemy
Najlepszej z Matek – Maryi. W
wielu objawieniach Matka Boża
prosiła dzieci, by odmawiały różaniec. Np. w Fatimie, Lourdes,
La Salet, Gietrzwałdzie. Odpowiadając na tą prośbę, sięgajmy

Na Mszy Świętej
13 listopada w
Czarnym Dunajcu
ks. dziekan
Krzysztof Kocot
pobłogosławił do
posługi lektora 5
chłopców z naszej
parafii. Wśród
nich są nasi
uczniowie, Patryk
i Maksym. Brawo
Chłopaki!
Otoczmy ich
naszą modlitwą.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●

dry Łacek z klasy IV. Zwycięzcy
otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Parafię NMP Królowej
Polski w Miętustwie. Pozostali
uczestnicy otrzymali pamiątkową
książkę i smycz. Konkurs na terenie naszej szkoły zorganizował
ks. katecheta Krzysztof Pierzchała.
■

Jak paciorki różańca
przesuwają się chwile,
Nasze smutki, radości
i blaski. A ty Bogu je
zanieś, połączone w
różaniec, Święta Panno
Maryjo, pełna łaski!”

ZDJĘCIA PAN DAMIAN OWSIANKA

dbył się też konkurs pt. Październikowy Różaniec. W SP
nr 1 Ciche: I miejsce: Magdalena
Sęk - klasa IV, II miejsce: Dawid
Bobak - klasa IV, III miejsce: Amelia Domagała - klasa IV. Nagrody
specjalne powędrowały do: Kamila Knapczyka z klasy V, Kingi
Fiedor z klasy IV oraz Aleksan-

Prace porządkowe
prowadzili uczniowie klasy
8 i 5 razem z Panem
Damianem Owsianką.

do różańca. Warto również zapisać się do Róży Różańcowej
młodych, która działa przy naszej
parafii. Bardzo was zachęcam do
częstego odmawiania różańca,
chociażby jednej dziesiątki, to tak
niewiele, ale wiele może zdziałać.
Ks. Krzysztof Pierzchała

ZDJĘCIE PANI ANNA RATUŁOWSKA

O

Klasa III przy grobie Świętej Pamięci dyrektora Zbigniewa Ramskiego.
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Zerówiaki z pierwszymi wypożyczonymi książkami.

Zimowe czytanie

ZDJĘCIA PANI ANITA BELICKA

Wiem, że macie teraz dużo lekcji i dużo
obowiązków, ale idzie zima i długie wieczory. Mam
nadzieję, że i czasu wkrótce będzie więcej.

W
W

Zerówkę odwiedził Adrian Lipień z klasy 8 i przeczytał fragment
ciekawej książki.

ZDJĘCIE PANI AGNIESZKA BASIŃSKA

e wrześniu przeczyta- czyta najbardziej systematycznie
liście 196 książek. Nie i czytają tam prawie wszyscy. A
jest to dużo, tym bar- oto najlepsi czytelnicy: 1.Ola Ładziej, że większość tych książek cek z klasy 4 – 8 książek, 2. Marta
to lektury. Najlepsi czytelnicy to: Maryniarczyk z klasy 5 – 6 ksiąJustyna Kula z kl. 2 (7 książek), żek, 3. Anetka Sroka z kl. 7a – 6
Kamila Toczek z kl. 3 (4 książki). książek, 4. Kinga Fiedor i Magda
Z kl. 7a - Weronika Leja (3 książ- Sęk – obie z klasy 4 - po 4 książki,
ki) i Aneta Sroka (8 książek) oraz 5.
Bernadeta Leja z kl.
Oliwia Rafacz z kl. 7b – 3 książki. 7b – 3 książki. GRATULACJE!
Klasa 1 jeszcze nie jest zapisana Moi drodzy bierzcie przykład z
do biblioteki, ale mam nadzieję, że dziewczyn i z naszych Maluszków
wkrótce będziez zerówki, bo oni
my się spotykać
są bardzo zmobiregularnie. Na
lizowani i z tego
razie odwiedzaco widzę po kilku
ją mnie Damian
dniach listopada,
Swatkowski i
możliwe, że zdeSzymon Sroka.
klasują
wszystWiem, że makich. Czytanie ma
cie teraz dużo
same zalety i nalekcji i dużo
prawdę wzmacnia,
o b o w i ą z k ó w,
o czym można się
ale idzie zima
było przekonać na
i długie wie„Nocy bibliotek”
czory.
Mam
w piątek 5 listopanadzieję, że i
da w naczasu wkrótce
szej szkobędzie więcej. Gabrysia czyta zerówce.
le. RelaZapraszam więc serdecznie do
cja z tego
biblioteki gdzie czekają na Was
wydanowiutkie, pachnące farbą książrzenia w
ki pełne niezwykłych wrażeń.
osobnym
tekście,
***
rodzy Czytelnicy! W paźa
także
dzierniku przeczytaliście 158. na facebookowej stronie naszej
W tym miesiącu do grona naszych szkoły. Zostały nam z tej imprezy
stałych bywalców dołączyła też ze- zdjęcia, plakaty z wymienionymi
rówka i od razu wskoczyli na dru- korzyściami z kontaktu z książką,
gie miejsce w ilości przeczytanych dekoracja i stroje teatralne oraz
książek. BRAWO! Na pierwszym bardzo dużo wrażeń. A bibliomiejscu plasuje się klasa 4, oni teka niezmiennie w tym samym
też mają najlepszą średnią na jed- miejscu – serdecznie zaprasza!
nego ucznia. Jest to zespół, który
Pani Maria Tylka

Po pasowaniu na czytelnika uczniowie z kl. 1 zwiedzali bibliotekę.



D

● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●

►►►WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI

Bez
tytułu

Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

str. 5

Z książką nie tylko za pan brat,
ale i na głowie podczas różnych ćwiczeń.
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Podczas Nocy bibliotek
nie tylko czytaliśmy, ale także
przygotowaliśmy przedstawienie
z kukiełkami.

W

naszej
szkolnej
bibliotece spotkanie w
ramach ogólnopolskiej
Nocy Bibliotek miało miejsce
5 listopada. VII edycja tej akcji
promującej czytelnictwo odbyła
się w tym roku 9 października,
ale nasza szkoła dołączyła do
grona „nocnych bibliotek” w
dzień postaci z bajek, który
wypadał właśnie w piątek 5
listopada. Bajkowych postaci nie
zabrakło, ale najważniejsze jest
to, że stworzyliśmy własną wersję
bajki o Kapturku, który u nas był
odblaskowo-zielony. Na naszej
teatralnej scenie zaprezentowało
się aż 6 zespołów, które

przygotowały własne, autorskie
mini przedstawienia i zawalczyły o
głosy zgromadzonej publiczności.
Nie zabrakło też wspaniałej
kolacji i gimnastyki z książką.
Hasło tegorocznej edycji brzmiało
„Czytanie
wzmacnia”.
Nasi
uczniowie i panie animatorki
udowodnili, że to prawda czytanie wzmacnia odporność
na stres, przyjaźń, wyobraźnię,
a nawet mięśnie i na 100 procent
wzmacnia także apetyt. Chyba
trzeba to będzie powtórzyć tym
bardziej, że już mamy pomysł na
kolejne spotkanie. Tymczasem
czytajcie książki i wzmacniajcie
ciało i ducha - biblioteka czeka!
Pani Maria Tylka

Czas na przedstawienie.
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Ciemno
za oknem,
a my dalej
czytamy.
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Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

ZERÓWKA◄◄◄

Opowieść o zwierzęcych mieszkańcach
To był bardzo przyjemny spacer po Dolinie Chochołowskiej.

W

piątek 29 października wybraliśmy
się busem do Doliny Chochołowskiej.
Tam czekał na nas leśnik, pan
Henryk Holek, który oprowadzał nas po dolinie.
Ciekawie opowiadał o drzewach, krzewach
i zwierzętach mieszkających w naszych
lasach. Uczył rozpoznawać spotykane drzewa.
Zaprowadził nas też w mało znane miejsce, na
mogiłę zamordowanych przez hitlerowców,

gdzie zapaliliśmy znicz. Po długiej wędrówce,
jak na małe nogi zerówkowiczów, był czas
na posiłek i zabawę nad potokiem. W drogę
powrotną udaliśmy się kolejką, co było dla
nas dużą atrakcją. Za co bardzo dziękujemy
naszemu przewodnikowi panu Holkowi i całej
Wspólnocie Leśnej. Wycieczka była cudowna
i dostarczyła niezapomnianych wrażeń.
■

W środę 22.09. dzieci z zerówki wybrały się
na pierwszą wycieczkę klasową. Pojechaliśmy
do kina w Nowym Targu na film pt. „Psi Patrol”.
Film bardzo się podobał zarówno dzieciom
jak i dorosłym. Mamy nadzieję, że będziemy
mogli w tym roku pojechać na jeszcze nie jedną
wycieczkę.

PODZIĘKOWANIE DLA
PODZIĘKOWANIE
DLA
WSPÓLNOTY LEŚNEJ

WSPÓLNOTY LEŚNEJ
UPRAWNIONYCH
8 WSI
UPRAWNIONYCH
8 WSInr 1 im.
Dzieci z „Zerówki” ze Szkoły Podstawowej

Bohaterów Westerplatte w Cichem wraz z
Dzieci z „Zerówki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
wychowawczynią
bardzo
dziękują
za
Bohaterów Westerplatte w Cichem wraz z
zorganizowanie wspaniałej wycieczki do Doliny
wychowawczynią
bardzo
dziękują
za
Chochołowskiej. Dziękujemy za przejeżdżkę
zorganizowanie wspaniałej wycieczki do Doliny
kolejką, spacer i możliwość poznawania naszej
Chochołowskiej. Dziękujemy za przejeżdżkę
najbliższej przyrody.
kolejką, spacer i możliwość poznawania naszej
najbliższej przyrody.

Nie ma jak na pięknym łonie przyrody.

PODZIĘKOWANIE

DLA

WSPÓLNOTY LEŚNEJ
UPRAWNIONYCH 8 WSI
Dzieci z „Zerówki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Bohaterów Westerplatte w Cichem wraz z
wychowawczynią
bardzo
dziękują
za
zorganizowanie wspaniałej wycieczki do Doliny
Chochołowskiej. Dziękujemy za przejeżdżkę
kolejką, spacer i możliwość poznawania naszej
najbliższej przyrody.

● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●
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Rządził kolor pomarańczowy
Marchewka miała swój dzień. Były zabawy
i ćwiczenia z tym warzywem związane oraz
potrawy z marchewką w roli głównej.

J

esień zachwyca nie tylko
pięknymi barwami, ale i
różnorodnością smaków. A dzieci w
zerówce poznawały (podczas zajęć
od 4 do 8 października) owoce i
warzywa, ich wygląd i oczywiście
smak. Świetnie rozpoznają owoce
i warzywa nie tylko po wyglądzie,
ale też poprzez dotyk i smak.
A na koniec już tradycyjnie

rządził kolor pomarańczowy.
Marchewka miała swój dzień.
Były zabawy i ćwiczenia z
marchewką oraz potrawy z jej
głównym udziałem. Okazało się,
że wyciskanie soku nie jest łatwym
zadaniem, a ciasto z marchewki
smakuje nawet tym, którzy nie
są wielbicielami tego warzywa.
ab

Zanurzyć się w

Kropka w roli głównej

Czy mała kropka potrafi przynieść wielkie zmiany?

D
afrykańskich

n. 15 września dzieci z zerówki obchodziły nietypowe święto „Dzień Kropki”. Na
zajęciach poznały genezę tego
święta. Wysłuchały opowiadania
o tym jak wiara we własne możliwości może na nas pozytywnie

Zajęcia z marchewką
sprawiły uczniom wiele radości.

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

Dzień Kropki w różnych
fotograficznych odsłonach.

● Bez tytułu nr 1/2021-2022●

wpływać. Wynika z tego, że mała
kropka potrafi przynieść wielkie zmiany! Ponadto dzieci brały
udział w zabawach oraz tworzyły
swoje dzieła. Na koniec były zdjęcia z kropkami w roli głównej.
ab
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Za nami kolejna odsłona
akcji Odblaskowa Szkoła.
W jej ramach nasi
uczniowie dostali odblaski
od motocyklistów z Grupy
„Pasja i Wiara”, wysłuchali
pogadanki miejscowych
funkcjonariuszy policji,
wzięli udział w konkursie
BRD.

Z odblaskiem po drodze
Spacer po okolicy w kamizelkach odblaskowych.

P

Rozdaliśmy odblaski seniorom
w czasie modlitwy różańcowej.

odczas spotkania w szkole, które miało miejsce 25 października policjanci
przekazali uczniom najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznego poruszania
się po drodze, czy korzystania z roweru i hulajnogi. Policjanci podkreślili jak ważną sprawą jest posiadanie kamizelek odblaskowych i
odblasków. A te całej społeczności SP Ciche 1
rozdali motocykliści z Grupy „Pasja i Wiara”.
W ramach Odblaskowej Szkoły uczniowie
spacerowali też w kamizelkach po drodze
przy placówce, wzięli udział w konkursie
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i rozdali
odblaski seniorom w czasie nabożeństwa
różańcowego. - Z odblaskiem zawsze
musi być Wam po drodze i to dosłownie apelowali policjanci do uczniów SP Ciche 1.
■

Policjanci przekazują nam bardzo ważne
informacje o tym, jak ważne są odblaski
i kamizelki odblaskowe kiedy uczestniczymy
w ruchu drogowym jako piesi czy rowerzyści.

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

W ramach Oblaskowej Szkoły odbył
się konkurs plastyczny i konkurs BRD
(Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego). I miejsce
zdobyły: Amelia Domagala (kat. klasa IV) i
Dominika Szwajnos z kl. 8 (kat. klasa V-VIII).

Spotkanie z motocyklistami z Grupy "Pasja i Wiara".
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●
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Projekt zakładał, że
wszyscy uczniowie
biorący w nim udział
nabędą podstawowe
umiejętności pływania.
Tak też się stało!

Czas na realizację
obietnic wyborczych

ZDJĘCIA PANI ANNA RATUŁOWSKA

Michał Leja w basenie.

Trwa głosowanie

Aż 73 głosy zdobyła Agata Skubisz
w głosowaniu na przewodniczącą samorządu
szkolnego.

W

yniki wyborów do samorządu uczniowskiego na
rok szkolny 2021/2022 przedstawiają się następująco: Oliwia Rafacz - 6 głosów, Aleks
Styrczula - 9 głosów, Katarzyna
Czubernat - 10 głosów, Krystian Tyrała - 34 głosy, Agata
Skubisz - 73 głosy. Agata została przewodniczącą, a pozostali
kandydaci weszli w skład szkolnego samorządu uczniowskiego.
Wszystkim głosującym dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy!
■
***
hciałabym bardzo podziękować wszystkim głosującym
za poparcie mojej kandydatury i

C

wybór na przewodniczącą naszej
szkoły. Wiem, że jest to spore
wyzwanie. Obiecuję, że zrobię
wszystko, aby was nie zawieść.
Liczę na wsparcie wszystkich
kolegów i koleżanek, nauczycieli
i pracowników szkoły. Moim celem jest pokazać wam, że szkoła
nie jest tylko do nauki, ale i do
zabawy co później będzie prowadziło do kolorowych wspomnień.
Mam nadzieję, że moje pomysły
przypadną wam do gustu i umilą
wam każdy dzień szkolny. Jestem
otwarta na wasze propozycje, bo
wiem, że razem możemy wiele
zdziałać. Dziękuję za zaufanie!
Agata
Skubisz

Każde zajęcia sprawiały nam wiele radości.

Zajęcia zakończone! Dziękujemy naszym panom instruktorom.

ZDJĘCIA PAN DAMIAN OWSIANKA

W

Od lewej: Krystian Tyrała z klasy 8, Aleks Styrczula z klasy 5, Agata
Skubisz z klasy 7a, Kasia Czubernat z klasy 6 i Oliwia Rafacz z klasy 7b.
To oni kandydowali w wyborach na przewodniczącego szkoły. Wybory
wygrała Agata Skubisz. Jak zawsze wyborcy mogli zobaczyć przed
głosowaniem plakaty wyborcze kandydatów.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022●

Gminie Czarny Dunajec
miała miejsce druga część
zajęć, w ramach uzupełnienia obowiązkowego programu wychowania fizycznego o nadobowiązkowe
zajęcia sportowe z nauki pływania,
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych naszej gminy w ramach
projektu „Umiem pływać” 2021,
współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zajęciami nauki pływania była objęta grupa 120
uczniów klas I-III z 8 szkół podstawowych (bez szkół SPSK), łącznie
8 grup po 15 uczniów każda. Realizacja projektu odbywała się jako

cykl dziesięciu dwugodzinnych zajęć (to jest 1,5 godziny zegarowej,
dwa razy w tygodniu) dla każdego
uczestnika na krytym basenie w
„Chochołowskich Termach”. Dzieci miały zorganizowany transport
i opiekę w czasie dojazdu. Zaś na
basenie umiejętności pływackie
poznawały dzięki instruktorom z
odpowiednimi kwalifikacjami i
uprawnieniami. Na zakończenie
zajęć przeprowadzony był sprawdzian umiejętności. Projekt, który zakończył się 7 października,
zakładał, że wszyscy uczniowie
biorący w nim udział nabędą podstawowe umiejętności pływania.
■



Paweł Ratułowski jako Józef Piłsudski.
Bez
tytułu

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI◄◄◄

str. 10
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Niech żyje Nasza Ojczyzna!
Prace plastyczne na Święto Niepodległości.

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

Zerówka nawet potrawy przygotowała w naszych
barwach narodowych.

Przedszkolaki dla Niepodległej.

Marta Maryniarczyk wykonuje
"Pierwszą Brygadę". Historię dróg
do Niepodległości przypomnieli
uczniowie z klasy 8.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●

Moje łyżwy

►►►AKTUALNOŚCI

Półka ze zdrową
żywnością cieszy się
sporym wzięciem!
Brawo dla Was!

klepik szkolny rozpoczął swoją działalność w nowym roku
szkolnym 2021/2022 bez przeszkód związanych z pandemią covid-19. Otwarty jest codziennie od
poniedziałku do piątku na przerwie
od 9:40 do 9:50 i na dwóch długich
przerwach obiadowych. W sklepiku można kupić dużo pyszności,
między innymi batony, chrupki,

Zdrowa żywność czeka na was.

gumy, lizaki, napoje i wiele innych
produktów. Mamy także dostępną
półkę ze zdrową żywnością - owoce i warzywa. Są nawet specjalne
promocje! Sklepik szkolny zaopatruje w produkty żywnościowe pani
Anna Ratułowska. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia w sklepiku szkolnym w SP nr 1 w Cichem.
Marta Maryniarczyk

Autorytet w cenie!

Generalna idea kampanii to odbudowanie
i wzmocnienie w polskim społeczeństwie autorytetu
rodzica i nauczyciela.
lasy
4-8
uczestniczyły 10 listopada w
spotkaniu zatytułowanym „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”. „Bądźmy
poszukiwaczami
AUTORYTETU”
to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana
do uczniów klas
IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja
zakłada przeprowadzenie działań
w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie
antyspołecznych i przestępczych,
we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Generalna idea
kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w polskim społeczeństwie
autorytetu rodzica i nauczyciela.
Prowadzący spotkanie zwrócili
uwagę na fakt, że ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności
własnej i godności drugiej osoby.
Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi
oraz budują dobre i trwałe relacje.
„Aby to osiągnąć, chcemy zrobić
pierwszy krok – nauczyć młodzież
jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami
oraz zachęcić do szukania praw● Bez tytułu nr 1/2021-2022●

dziwych
AUTORYTETÓW.
Zamierzamy
również wspomóc rodziców i
wychowawców
w
budowaniu
swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw
m ł o d z i e ż y,
prowadzących
do
odpowiedzialnej, wolnej
i
szczęśliwej
dorosłości”
- czytamy na
stronie archezja.com, prowadzonej przez Fundację Wspomagającą Wychowanie ARCHEZJA.
■

Z
Z

ZDJĘCIA PANI JANINA HAWRYŁA-NAGLAK

K

str. 11
Tylko 11 samorządów w całej Polsce otrzymało
w roku 2021 dofinansowanie na zajęcia sportowe
dla uczniów, na upowszechnienie sportów
zimowych. Wśród tych samorządów znalazła
się Gmina Czarny Dunajec, która pozyskała
dofinansowanie na realizację projektu „Moje
łyżwy” dla 270 dzieci z terenu Gminy Czarny
Dunajec.

Uczniowie pracują w grupach.

ZDJĘCIE PANI AGNIESZKA BASIŃSKA

SS

ZDJĘCIE PANI ANNA RATUŁOWSKA

Nie tylko
słodycze

Bez
tytułu

Jest radość! Są łyżwy na nogach!

ajęcia te mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i
młodzieży szkolnej, profilaktykę
wad postawy, nadwagi i otyłości.
Skierowane są do uczniów szkół
podstawowych. Gmina Czarny
postawiła po raz drugi na naukę
jazdy na łyżwach. W ramach projektu dzieci 10 razy pojadą całkowicie za darmo na lodowisko w
Czarnym Dunajcu, gdzie dzięki
uprzejmości Centrum Kultury i
Promocji zostaną im wypożyczone

łyżwy, kaski oraz udostępniona zostanie tafla lodowa. Przez 60 minut
będą trenować jazdę na łyżwach
pod czujnym okiem profesjonalnych instruktorów, byłych hokeistów: olimpijczyka z Albertville
1992 r.- Rafała Sroki oraz byłego
reprezentanta Polski - Jarosława
Różańskiego, obecnie trenera.
W projekcie bierze udział
15 naszych uczniów. Na zajęcia
jeżdżą
pod
opieką
Pani
Agnieszki
Basińskiej.

P O D Z I Ę K O WA N I E


Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Cichem
za kolejny już raz zorganizowanie zabawy andrzejkowej
i pomoc dla naszej szkoły.
Społeczność szkoły SP Ciche 1



str. 12

Pan Damian Owsianka przeprowadza
Małopolski Konkurs z Języka Angielskiego
- etap szkolny.

E
E



tap szkolny Małopolskiego Konkursu Geograficznego miał miejsce 18 października.
Wzięła w nim udział Aneta Sroka z klasy 7a.

Dnia 7 października w naszej szkole odbył
się etap szkolny Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. W konkursie wzięli udział
uczniowie klasy 7 i 8: Gabriela Ratułowska, Filip Swatkowski, Paweł Ratułowski, Antoni Kwiatkowski, Kacper Lipień, Krystian
Tyrała, Aneta Sroka, Natalia
Skuza. Na wyniki konkursu
czekamy, a naszym uczniom
życzymy
powodzenia!
W Małopolskim Konkursie
Biologicznym wziął udział 12
października Krystian Tyrała.
XXXIII Przeziyracka Młodych Toniecników i Śpiywoków, która odbyła się 9 i 10
października w Ratułowie przyniosła zespołowi „Mali Miętusianie” wiele sukcesów. W
kat. III (wiek 13-16 lat) Dawid
Chramiec i Agata Skubisz zajęli
I miejsce, w kat. I (wiek 5-6 lat) zespół „Mali
Miętusianie” otrzymał wyróżnienie. Trzeba
też wspomnieć o kat. III (wiek 13-16 lat) i II
miejscu dla zespołu „Miętusianie” z Miętustwa.

Nasi reprezentaci na konkurs "Poznajemy
nasze lasy i ojczystą przyrodę".

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

Bez
tytułu

KONKURSY◄◄◄
Od września
do listopada 2021 r.
wzięliśmy udział
w wielu konkursach.
Sprawdzamy jak nam
poszło.
Amelia Domagała z klasy IV znalazła się wśród laureatów
Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II, który zorganizowała Szkoła
Podstawowa w Podszklu.

Podium należy do nas
W V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
pod hasłem: „Maryja w życiu św. Jana Pawła II” III miejsce zajęła Amelia Domagała
uczennica klasy 4. Ponadto szkołę reprezentowali: Paulina Głąbińska uczennica 2
klasy oraz Filip Swatkowski uczeń klasy 8.
W IX

Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym pod hasłem:
„Maryja w życiu św. Jana
Pawła II” wzięli udział:
Justyna Kula, Aneta Sroka,
Marta Maryniarczyk, Aleksandra Topór (zdobycie
nagrody w kat. V-VIII).
Konkurs
organizowała
26 października Szkoła
Podstawowa w Podszklu.
Dziękujemy opiekunom,
a uczniom gratulujemy!

Z Dobrą Nowiną przez
życie - pod takim hasłem odbywał się etap
szkolny Tematycznego
Kuratoryjnego Konkursu Biblijnego ze znajomości Ewangelii wg Św. Marka. Do
konkursu uczniów przygotowała i zachęciła p.
Kamila Adamczyk, nasza nowa katechetka, która rozpoczęła naukę w SP Ciche 1 po odejściu
do innej parafii ks. Michała. Udział w konkursie brały: Aneta Sroka, Patrycja Kmin (przeszły
do etapu rejonowego), a także Gabriela Hosaniak. Pytań było aż ok. 40, lecz bez trudu nasze
uczennice poradziły sobie, odpowiadając na nie.

25 listopada w Rancho Lot w Nowym Targu.
Uczniowie klasy drugiej wzięli udział w
konkursie plastycznym STOP SMOG. W ramach konkursu należało opracować pracę
plastyczną (płaską!) w formacie nie większym niż A3, pokazującą jak wyglądać będzie miejscowość wolna od SMOG-u. Prace
należało wykonać indywidualnie. Konkurs
jest finansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Prace wykonali: Justyna Kula, Anastazja Kula i Tomasz Miętus.
Aleksandra Łacek otrzymała wyróżnienie w
IX Konkursie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
im. Feliksa Gwiżdża w Odrowążu Podhalańskim.
Uczniowie: Aleksandra Łacek, Marta Maryniarczyk, Aneta Sroka wzięli udział w Konkursie Fotografii Przyrodniczej Ligii Ochrony Przyrody 2021 - „Mała retencja w moich oczach”.



Dn. 26 października w SP w Ratułowie odbył się etap rejonowy konkursu „Poznajemy nasze lasy i ojczystą
przyrodę” - VIII edycja, organizowany przez Nadleśnictwo Nowy Targ i Krościenko.
Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie: ANETA SROKA
KL. VII A, KRYSTIAN TYRAŁA KL.VIII, PAWEŁ RATUŁOWSKI KL.VIII. Wśród
najlepszej trójki uczniów etapu rejonowego
tegoż konkursu znalazła się nasza uczennica Aneta Sroka, która zajęła II miejsce. Gratulujemy! Anetka wzięła też udział w etapie finałowym tegorocznego konkursu, który odbył się

Pod hasłem „Wnuczka, wnuczek edukuje - babcia, dziadek się stosuje!” odbywał się konkurs organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
Odblaskowa Szkoła - XI edycja, 2021 r. Konkurs plastyczny na etapie szkolnym - 28.10.
Wzięli w nim udział: Paulina Głąbińska (I miejsce w kat. I-III), Anastazja Kula (II miejsce w
kat. IV-VIII), Amelia Domagała (I miejsce w
kat. IV-VIII), Aleksandra Topór (II miejsce w
kat. IV-VIII), Natalia Skuza (III miejsce w kat.
IV-VIII). Wyróżnienia otrzymali: Lena Knapczyk, Ruben Salawa, Marta Maryniarczyk, Martyna Żegleń, Paweł Ratułowski, Angelika Bednarz, Kinga Knapczyk, Paweł Figiel.
Aneta Sroka, Paweł Ratułowski i Krystian Tyrała 28.10 wzięli
udział w Konkursie „Poznajemy nasze lasy i ojczystą przyrodę” - VIII edycja, 2021 r.

18 listopada 2021 r. odbył się 24. Międzygminny Konkurs Recytatorski im. Stanisława Nędzy-Kubińca.
Byliśmy tam i my! Gabrysia Ratułowska
zdobyła wyróżnienie, a Amelia Domagała otrzymała dyplom za udział. Uczennice
do konkursu przygotowała Pani Zofia Leja.
■
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●

 

KALENDARIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

►►►KALENDARIUM



Bez
tytułu
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Egzamin ósmoklasisty

24 maja 2022r. (wtorek) – j. polski

godz. 9.00

(termin główny)

25 maja 2022r.(środa) - matematyka

godz.9.00

26 maja 2022r.(czwartek)- język obcy nowożytny

godz. 9.00

Egzamin ósmoklasisty

13 czerwca 2022r.(poniedziałek) – j. polski

godz.9.00

(termin dodatkowy)

14 czerwca 2022r.(wtorek) - matematyka

godz. 9.00

15 czerwca 2022r.(środa)- język obcy nowożytny

godz.9.00

13 wrzesień 2021r. (poniedziałek)

godz.16.15

18 listopad 2021 r.( czwartek)

godz. 15.00-17.00

13 styczeń 2022r.(czwartek)

godz.15.00

19 maja 2022r. (czwartek)

godz.15.00-17.00

Zebrania z rodzicami

15 czerwca 2022 r. ( środa) – przekazanie inf. o
ocenach
Dni wolne od zajęć

1 listopad 2021 r. ( poniedziałek)- Wszystkich Świętych

dydaktycznych

11 listopad 2021r.(czwartek) – Dzień Niepodległości
6 styczeń 2022r. (czwartek) - Święto Trzech Króli
3 maj 2022r. (wtorek) - Święto Konstytucji
16 czerwiec 2022r. (czwartek) - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od

12 listopad 2021 r. (piątek)

zajęć dydaktyczno-

7 styczeń 2022r. (piątek)

wychowawczych

2 maj 2022 r. ( poniedziałek)
24 maja 2022r. (wtorek)
25maja 2022r. (środa)

Egzamin

26 maja 2022r. (czwartek)

ósmoklasisty

17 czerwiec 2022r. (piątek)
23 czerwiec 2022 r.( czwartek)
Ferie świąteczne

23-31 grudzień 2021r. – zimowa przerwa świąteczna
14-18 kwiecień 2022r. – wiosenna przerwa świąteczna

Ferie zimowe

17-30 styczeń 2022r.

Zakończenie roku szkolnego

24 czerwiec 2022r.

Ferie letnie

25 czerwca-31sierpnia 2022r.



● Bez tytułu nr 1/2021-2022●



  

Bez
tytułu

FOTOFAKTY◄◄◄

str. 14

W naszej okolicy działa drużyna harcerska.
Wśród druhów są nasi uczniowie. Szczegóły na
plakacie.

Klasa trzecia na zajęciach w piątek 22
października na podsumowanie tematyki o
roślinach pokazała jak można wykorzystywać je
w kuchni, robiąc przy okazji różne potrawy.

Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

Aleks Styrczula 23 września na lekcji historii
w klasie V zabrał uczniów na krótką wyprawę do
Egiptu. W tym kraju gościł już kilka razy, więc
miał sporo do przekazania.



Fotograf w szkole, 30.09.2021 r.

Zebranie z rodzicami, 13.09.2021 r.

Nasz pan konserwator Władysław Styrczula
przygotowuje zabezpieczenie do drzwi.

W odcinku popularnego programu TVN
„Mam Talent” wyemitowanym w sobotę 25
września wystąpił nasz absolwent Maciej
Piczura. Zaprezentował swoje umiejętności
saunamistrza. Serdeczne gratulacje! Reportaż o
Maćku na str. 27.

Do pierwszej klasy przytuptały smakowite jeże.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●

►►►FOTOFAKTY



Zajęcia świetlicowe z panią Anną Ratułowską,
na których dzieci wykonywały prace plastyczne
związane z jesienią.

Bez
tytułu

Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

str. 15

W weekend 2-3 października zawodnicy na nartorolkach rywalizowali w finale cyklu Vexa Skiroll.
W sobotę wyruszyli z parkingu przy kościele w Miętustwie, w niedzielę start był przy budynku SP
Ciche 1. Finał - zarówno sobotni, jak i niedzielny - był na Bachledówce. Tam też odbyła się ceremonia
wręczania medali najlepszym zawodnikom.

Dożynki parafialne w Miętustwie
miały miejsce 5 września.

Jesienne strojenie okien w naszej szkole.

Cudaki z warzyw klasy 1.

Zwierzątka z liści i plasteliny w wykonaniu
uczniów klasy 1.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do
zbierania nakrętek i pomagania w szczytnym
celu. Więcej informacji o Lence na stronie
www: https://www.siepomaga.pl/lenacholewa.
Dodajmy, że serce było już raz napelnione.

Abp Jędraszewski w parafii św. Anny
w Zębie przewodniczył uroczystościom 100-lecia
istnienia kościoła i 10. rocznicy jego konsekracji.
Wśród służby liturgicznej był Mariusz Hawryła.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022●

Przygotowanie dekoracji
na Dzień Nauczyciela.

Akcja oddawania krwi w Miętustwie.
Krwiodawcy w niedzielę 14 listopada przekazali
18 litrów krwi. Gratulujemy pięknej postawy!

Bez
tytułu

str. 16



FOTOFAKTY◄◄◄

Makieta osiedla w wykonaniu uczniów kl. VI na lekcji techniki.
20.10.2021 r. Klasa trzecia na jesiennym spacerze
w tak zwane Surowe w kierunku Mulic.

Pan Stop - prace uczniów z klasy 4.
Pieszy bezpieczny na drodze ze znakami.

BACZNOŚĆ! POCZTET SZTANDAROWY WPROWADZIĆ!
01.09. Ciche. Początek roku szkolnego 2021/2022.
01.09. Miętustwo-Czerwienne. Obchody 100-lecia SP Czerwienne 1
i gminny początek roku szkolnego 2021/2022
17.09. Czarny Dunajec. Gminny Dzień Sybiraka.
19.09. Ciche Górne. Z największymi honorami, na czele z kompanią
honorową Wojska Polskiego upamiętniono mieszkańców Cichego
poległych w obronie ojczyzny w 1939 r., rozstrzelanych przez Niemców za
współpracę z oddziałem Wojciecha Duszy „Szaroty” i ofiar obozów zagłady.
14.10. Gminne Obchody Dnia Nauczyciela w kościele w Miętustwie i w SP
Ciche 1.

23 listopada Mikołaj, Tomek i Szymek zostali mnistrantami w kościele
NMP Królowej Polski w Miętustwie.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●
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Więcej zdjęć
na Facebooku
szkolnym.

Program artystyczny z okazji Dnia Nauczyciela.

UWAGA! EWAKUACJA! 23 listopada, równo o godz. 9:00 zadzwonił
dzwonek, a Pani sekretarka przez radiowęzeł ogłosiła ewakuację szkoły.
Wszyscy opuściliśmy budynek i udaliśmy się w bezpieczne miejsce. Tak
właśnie ćwiczyliśmy próbną ewakuację.

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022 prawie w komplecie.
Od lewej stoją nauczyciele: Wojciech Kosakowski, Anita Belicka, Zofia
Leja, Anna Szopińska, Agnieszka Basińska, Małgorzata Gacek, dyrektor
Krzysztof Kula, Maria Gacek, Joanna Łacek, Janina Hawryła-Naglak,
Damian Owsianka, Anna Ratułowska, Maria Tylka, Jan Głąbiński.

25.11. Zabawa andrzejkowa. Starsi uczniowie swoimi strojami wracają do
poprzedniego wieku.



Pierwszoklasiści 16 listopada zostali oficjalnie pasowani na uczniów przed dyrektora szkoly Krzysztofa Kulę.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022●

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

W środę 24.11 dzieci z kl 1, 2 i 3 były w Jablonce na przedstawieniu
pt. "KRÓL LASU". Dzieci aktywnie uczestniczyły w spektaklu, śpiewały
piosenki, pomagały bohaterom bronić lasu przed jego wrogiem BRUDEM.
Przypomniały sobie jak należy dbać o przyrodę. Świetna zabawa!

14 października w naszej szkole odbyły się także obchody Dnia Nauczyciela w Gminie Czarny Dunajec. Była okazja do zyczeń i rozdania nagród
wójta. W tym roku otrzymali je z naszej szkoły nauczyciele - pani Janina
Hawryła-Naglak i pan Damian Owsianka. Dyrektor GZO Iwona Wontorczyk pogratulowała też pracy dyrektorowi naszej szkoły panu Krzysztofowi
Kuli i przekazała życzenia od wójta gminy Marcina Ratułowskiego.

ZDJĘCIA RÓŻNI AUTORZY

Bez
tytułu

str. 18

REGIONALIZM/WYCIECZKA/PIELGRZYMKA◄◄◄

Trzeba tam koniecznie wrócić
Przed kilka godzin na uczniów czekały mega
atrakcje, chyba największym wzięciem cieszył się
Hyperion, kolejka ta jechała nawet do 150 km/h.

W

e czwartek 9 września klasy:
7a, 7b, 6 i 5 pojechały do
Energylandii. Był to mój pierwszy
pobyt w Zatorze. Wyjechaliśmy o
8 rano, a na miejscu byliśmy już
około 11. Później wybieraliśmy
grupy - ja byłam z Bernadetką Leją
i Natalką Skuzą. Razem szukaliśmy wolnej szafki na nasze plecaki. Kiedy to się udało, mega atrakcje były przed nami. Space Gun,
Jungle Adventure, czy kolejka Hyperion. Poszliśmy także na wodnego spida i wiele, wiele innych. W

sumie byłyśmy na 10 atrakcjach.
O 16.30 mieliśmy być na zbiórce.
Około 17.00 wyjechaliśmy z Energylandii i w domu byliśmy o 20.00.
Była to naprawdę fajna wycieczka.
Najbardziej podobał mi się Hyperion i jak będę w Zatorze drugi
raz, to na pewno pójdę na niego.
Patrycja Ciężczak
***
Park Rozrywki Energylandia odwiedzili też 6 września uczniowie ósmej klasy z naszej szkoły.

Olka Łacek z góralami z Czerwiennego przed Cudownym Obrazem Matki
Boskiej Częstochowskiej, dokąd szła pieszo z Podhala przez 9 dni.

9 dni wędrówki do Królowej Polski

W

W

Piechotą trzeba
było przejść
około 240 km,
po drodze spanie
w namiotach,
ale atmosfera
świetna i wielka
radość z dotarcia
do celu, czyli do
Matki Boskiej
Częstochowskiej.

tym roku,
w dniach
2 3 - 3 1
lipca odbyła się
jubileuszowa
40.
Piesza Pielgrzymka
Góralska na Jasną
Górę. Wzięło w niej
udział około 500
osób, które pielgrzymowały w 4 grupach: Bachledówka,
Nowy Targ, Orawa,
Rabka. W ciągu 9
dni
pokonaliśmy
około 240 km, by dotrzeć do Matki Bożej Jasnogórskiej. Tegoroczna pielgrzymka była wyjątkowa
pod względem organizacyjnym.
Po raz pierwszy pielgrzymi spali w namiotach, które rozkładało
dla nas wojsko, a nie w prywatnych domach. Codziennie też
odbywały się tak zwane „wieczorki”, podczas których śpiewaliśmy i tańczyliśmy, a kończyły
się one Adoracją Najświętszego
Sakramentu i wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
Dla mnie była to już 11 pielgrzymka, na którą poszłam z moją rodziną. Jak co roku pielgrzymowałam

z grupą Bachledówka, która wyrusza z
mojej parafii. Z utęsknieniem czekałam
na tą pielgrzymkę,
gdyż w zeszłym
roku z powodu epidemii mogłam pielgrzymować tylko w
niewielkiej grupie
osób. W tym roku
po raz kolejny dane
mi było śpiewać w
grupie muzycznej z
moimi pielgrzymkowymi przyjaciółmi, co sprawiało
mi ogromną radość. Wyjątkowym
przeżyciem było też dla mnie spotkanie z arcybiskupem Markiem
Jędraszewskim na Jasnej Górze.
Dziękowałam mu za Jego obecność pośród górali i wspólną Eucharystię. Największą radością był
jednak dla mnie moment spotkania
z Matką Bożą na Jasnej Górze. Ze
smutkiem natomiast żegnałam się
z moimi braćmi i siostrami pielgrzymkowymi. Te 9 dni wspólnego pielgrzymowania tak szybko
minęły, dlatego z niecierpliwością
czekam na kolejną pielgrzymkę góralską w przyszłym roku.
Aleksandra Łacek

Każdy z uczestników wycieczki
chce tu jeszcze wrócić.

„Poracki” w Miętustwie. Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny
Dunajec oraz Związek Podhalan w Miętustwie zorganizowali „Poracki”,
które można zobaczyć w nagraniu telewizyjnym Telewizji Podhale.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●
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ZDJĘCIA PANI ANNA RATUŁOWSKA, KS. MICHAŁ LEŚNIAK
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Na Rynku w Krakowie.

czwartek 23 września 2021 r.
(w pierwszy dzień kalendarzowej jesieni) całą klasą razem z
panią wychowawczynią i księdzem
Michałem Leśniakiem byliśmy na
wycieczce w Krakowie. Najpierw
odwiedziliśmy Wawel, gdzie dawno temu mieszkali królowie. Później zobaczyliśmy Smoka Wawelskiego, który dalej zieje ogniem
(tyle tylko, że trzeba najpierw wysłać smsa do smoka), przeszliśmy
smoczą jamę. Byliśmy też w Archidiecezjalnym Muzeum, gdzie oglądaliśmy wystawę poświęconą św.
Janowi Pawłowi II. Były tam jego
szaty, przedmioty, których używał
podczas wycieczek jako młody
wtedy jeszcze ksiądz i kajak, na
którym pływał. Odwiedziliśmy
też kościół ojców franciszkanów z pięknym witrażem i
okno papieskie, z którego papież Jan Paweł II rozmawiał
i modlił się z młodzieżą. Na
rynku słuchaliśmy hejnału z
wieży mariackiej o godzinie

12, karmiliśmy gołębie. Później
był Kościół Mariacki, Pomnik
Adama Mickiewicza, gdzie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i
Sukiennice. Najciekawiej było w
podziemiach Rynku w Krakowie.
Były różne śmieszne animacje,
mogliśmy się zważyć i wskoczyć
do wody animowanej. Oglądaliśmy legendę o królu Kraku i poznaliśmy historię miasta Krakowa.
Ta wycieczka była bardzo udana.
Małgorzata Figiel
Przy pomniku
Adama Mickiewicza.

Rzeźba
Mitoraja na
krakowskim
Rynku.
Przy kajaku,
który należal do
Jana Pawła II.
Pływał na nim
jeszcze jako ksiądz
i biskup.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022●
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Spacerem po Cichem i okolicy

WYCIECZKI◄◄◄

Niesamowite widoki na ośnieżone granie, krajobraz typowo
jesienny i ciekawe punkty programu. Wycieczka po Cichem
i do Chochołowa była bardzo udana!

W

Pan Wojciech Styrczula z Cichego Górnego,
a we wspólnej modlitwie uczestniczyła także
Pani Iwona Wontorczyk, dyrektor Gminnego
Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu.
Razem zapaliliśmy symboliczny znicz i złożyliśmy wiązankę kwiatów oraz mały wianek.
Potem udaliśmy się spacerem w stronę Chochołowa. Były piękne
okazję do dotknięcia
widoki na ośnieżone
torfu, oglądnięcia filjuż tatrzańskie gramu przyrodniczego i
nie. Pogoda nam się
zobaczenia ekspozywyjątkowo udała! Po
cji z ptakami i zwie30 minutach na horyrzętami. W muzeum
zoncie ukazał się kospędziliśmy około 30
ściół w Chochołowie.
minut. Przez ten czas
Z daleka widzieliśmy
mogliśmy
chodzić
również
słowacką
po muzeum, na kowioskę - Suchá Hora.
niec kto chciał mógł
Gdy doszliśmy już
zrobić quiz na temat
do głównej drogi, to Nasi uczniowie już są daleko...
torfowisk. Ci, któudaliśmy się na cmenrzy dobrze rozwiązali
tarz. Na cmentarzu
zagadki w nagrodę
szukaliśmy
grobu
dostali książkę. Po
Józefa Bednarczyka,
muzeum udaliśmy się
posła na pierwszy
do karczmy, w której
sejm w niepodległej
mogliśmy zjeść coś
Polsce od 1918 r.
ciepłego. Po posiłku
Zmarły był także wójwsiedliśmy do autotem Gminy Ciche, bo
busu, który zawiózł
kiedyś taka istniała.
nas do szkoły. Ta wyModliliśmy się takcieczka bardzo mi się
że przy zbiorowym Rafał wskazuje na oznaczenie szlaku, czyli
podobała. Chciałabym
grobie, gdzie są po- idziemy w dobrym kierunku.
udać się tam jeszcze raz.
chowane osoby, które
Naszymi opiekunami
rozstrzelano na Polanie Siwej w Tatrach w byli Pani Maria Tylka i Pan Jan Głąbiński. Skłagrudniu 1939 r. (11 osób). Spoczywa tam też damy serdeczne podziękowania Panu Wójtowi
pięciu partyzantów z II wojny światowej. Gminy Czarny Dunajec Marcinowi RatułowNastępnym punktem naszej wycieczki było Mu- skiemu za bezpłatne udostępnienie autobusu.
zeum Torfowisk w Chochołowie. Mieliśmy tam
Oliwia Rafacz

ZDJĘCIA PAN JAN GŁĄBIŃSKI

środę 03.11.2021r. byłam wspólnie z moją klasą 7 b i klasą 6 na
wycieczce w Cichem Górnem.
Zbiórkę mieliśmy o godzinie 8.00. Autobus wysadził nas niedaleko „Bułasa”. Potem
szliśmy polną ścieżką przez 15 minut, a naszym pierwszym celem był cmentarz choleryczny, na którym spoczywają zmarli na
cholerę. Ostatnie pochówki były tam w 1873
r. Historię tego miejsca opowiedział nam
"Przy lipce" drzewo zyskało
statut pomnika
przyrody.
Trudno go
objąć. Chłopcom
prawie się udało.

Na cmentarzu cholerycznym w Cichem
Górnem. Tam właśnie był nasz pierwszy
przystanek.

Pamiątkowy obelisk.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●
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ZDJĘCIA PAN WOJCIECH KOSAKOWSKI
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Agata i Paulina z radością na twarzach dotarły
do Chochołowa. Mieliśmy okazję podziwiać
tamtejszy kościół z nieco innej perspektywy niż
zazwyczaj.
Dzielna ekipa! Brawo za kondycję!

Zdobyli gorczański szczyt
Niezwykłe górskie krajobrazy, smakowite kiełbaski.
Wycieczka na Turbacz była pełna pozytywnych emocji.

Przy miejscu spoczynku Józefa Bednarczyka.

W Muzeum Torfowisk w Chochołowie.

W

e wtorek, 5 października razem z naszym wychowawcą - Panem Wojciechem Kosakowskim oraz z Panem dyrektorem Krzysztofem Kulą wybraliśmy się na
Turbacz. Widoki zarówno w drodze jak i na
miejscu docelowym zachwycały. Gdy dotarliśmy na szczyt, chwilę odpoczęliśmy i
udaliśmy się w dalszą drogę. Zatrzyma-

liśmy się przy kaplicy u księdza Kazimierza,
który jest dobrym znajomym Pana Wojtka.
Rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbasy,
ziemniaki, a także oscypki. Po udanej gościnie, najedzeni i szczęśliwi wróciliśmy
do domu. Mamy nadzieję na więcej wycieczek, o ile dzisiejsze czasy na to pozwolą.
Gabriela Ratułowska

Widok na Słowację.

Dosłownie na łonie natury
i przy ognisku.

● Bez tytułu nr 1/2021-2022●

W drodze na Turbacz.
Nasi dzielni opiekunowie: Pani Krystyna
Piszczek, Pan Wojciech
Kosakowski, Pan dyrektor
Krzysztof Kula.

Bez
tytułu
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Kolejny zabytek
i kolejny punkt wycieczki.

Hala Stulecia we Wrocławiu.

Piękne wnętrza.

Podczas wycieczki zwiedzliśmy wiele kościołów.
Kłódki to stały element mostów na Ostrowie Tumskim.

Pomiędzy krasnalami
Słynny Rynek z fontannami, Hala Stulecia,
Zoo, Kolejkowo - to tylko wybrane miejsca,
które zobaczyliśmy w czasie wycieczki do
Wrocławia w ramach rządowego projektu
„Poznaj Polskę”.

Wrocławskie Oceanarium.

Piękne wnętrze znanej świątyni.

W

dniach 16, 17, 18 października uczestniczyłam wraz z klasą 7a i 7b
i opiekunami: z Panią Janiną Hawryłą – Naglak, Panem dyrektorem
Krzysztofem Kulą i Panem Damianem Owsianką
w wycieczce do
Wrocławia. Pierwszy dzień był bardzo ciekawy, na
samym początku
udaliśmy się do
Kolejkowa. W Kolejkowie znajduje
się makieta części
Wrocławia. Kolejną atrakcją było
zwiedzanie Rynku, gdzie widzieliśmy słynne krasnale. Były one na
przykład muzykami, profesorami
czy więźniami. Przewodnik po-

wiedział nam, że w całym Wrocławiu jest ich około 700. Zwiedzanie
ścisłego centrum stolicy Dolnego
Śląska zajęło nam około godziny
czasu. Warto jeszcze wspomnieć,
że widzieliśmy pomnik zwierząt
rzeźnych. Na
koniec pierwszego
dnia
pojechaliśmy
do hostelu i na
obiadokolację. Po posiłku udaliśmy
się jeszcze do
Hali Stulecia
i na pokaz fontann multimedialnych. Następnego dnia po śniadaniu poszliśmy zwiedzać Ostrów
Tumski, następnie oglądaliśmy
piękną Panoramę Racławicką.

 Pośród krasnoludów.

Stamtąd udaliśmy się do Hydropolis, czyli do miejsca pełnego...
wody i informacji o niej. Na zakończenie dnia poszliśmy na spacer.
Trzeciego dnia, zaraz po śniadaniu,
udaliśmy się do Zoo i do Afrykarium. W tych dwóch miejscach
było wiele ciekawych zwierząt.
Po zwiedzeniu tych obiektów
wyjechaliśmy z Wrocławia. W
drodze powrotnej udaliśmy się
do zamku w Mosznej. Ten zamek jest bardzo duży i jest w nim
pięknie. W zamku znajduje się
wiele sal, które są zadziwiające.
Potem niestety musieliśmy wracać do domu. Każdemu polecam
wyjazd do Wrocławia i okolic.
Jest to miejsce warte zobaczenia!
Oliwia
Rafacz
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●
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Pora na pamiątkowe zdjęcie,
a w tle piękna panorama miasta.

Panorama Racławicka.

Nie ma jak pod palmą, zwłaszcza kiedy zima puka już do nas.

Dziwne lustro.

Poznajemy wiele ciekawych miejsc.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022●

W Ogrodzie Botanicznym.
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W Ojcowskim
Parku Narodowym

W ramach projektu edukacyjnego "Odkrywam
Małopolskę" przygotowanego przez Urząd Gminy
Czarny Dunajec uczniowie z klasy IV, V i VI
pojechali 12 października na bezpłatną wycieczkę
do Ojcowa. Zwiedzali: ruiny Zamku Ojców, Bramę
Krakowską, Centrum Edukacyjno-Muzealne
Ojcowskiego Parku Narodowego, Pieskową Skałę,
Jaskinię Nietoperzową. Na koniec był obiad.
Łączny koszt realizacji projektu: 33 600,00 zł.
Dofinansowanie z Województwa Małopolskiego: 14
900,00 zł. Wkład własny Gminy: 18 700,00 zł.

ZDJĘCIA PAN JAN GŁĄBIŃSKI

Przed Maczugą Herkulesa.
Podziwialiśmy naprawdę
piękne krajobrazy.

● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●
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Powstała wskutek krasowej działalności wód i nierównomiernej
wytrzymałości na wietrze budującego skały wapienia skalistego.
Był czas też na kupno pamiątek ja
oczywiście kupiłam do swojej kolekcji kolejny magnes na lodówkę.
Na koniec pojechaliśmy do Jaskini
Nietoperzowej, która znajduje się
w południowej części Jury, we wsi
Jerzmanowice, w górnej części Doliny Będkowskiej. Jest bardzo ciekawa pod względem szaty naciekowej. W jej wnętrzu wytworzyły
się stalaktyty (zwisające ze stropu),
stalagmity (sterczące na dnie) i stalagnaty (połączone stalagmity i stalaktyty). Można je cały czas podziwiać. Długość korytarzy to ponad
300 m. W jaskini tej znaleziono
wiele kości zwierząt z okresu zlodowaceń, np. mamuta, hieny czy

Dziewczętom z klasy szóstej humory dopisywały. Dopisała także pogoda,
choć było chłodniej, ale nie padało i nawet pokazało się słoneczko!
Prognozy były inne.

skalistych o wysokości ok. 15 m.
W lewej kolumnie bramy zamontowany jest obrazek Matki Boskiej
Częstochowskiej. Zwiedzaliśmy
również ekspozycję przyrodniczą
w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z projekcją filmu 3D.
Po południu udaliśmy się do Pieskowej Skały, gdzie z zewnątrz
widzieliśmy zamek i słynną Maczugę Herkulesa, stanowiącą
charakterystyczny element krajobrazu Doliny Prądnika i jedną z
bardziej znanych skał w Polsce.
Zbudowana jest z twardych wapieni skalistych o wysokości 25 m.
● Bez tytułu nr 1/2021-2022●

lwa. Masowo znajdowano szczątki
nietoperzy, dlatego nazwa nawiązuje do tych małych latających
ssaków. W jaskini znajdowano
również wiele narzędzi, naczyń i
innych śladów obecności człowieka, tzw. łowców jerzmanowskich.
Ciekawostką jest to, że w tej jaskini kręcono sceny do ekranizacji słynnej powieści Henryka
Sienkiewicza pt. „Ogniem i Mieczem”. Po tak licznych atrakcjach
głodni pojechaliśmy na obiad, a
po nim do domu. Wycieczka ta
była darmowa i był zapewniony
przewodnik. Dziękujemy za tak
wspaniały i niezapomniany czas!
Marta Maryniarczyk

Skalista brama...
Park Ojcowski to miejsce bardzo
oblegane przez turystów, nam
udało się zwiedzać przy małej
liczbie osób.

Jaskinia Nietoperzowa to ostatni punkt naszej wycieczki,
ale za to bardzo atrakcyjny.

ZDJĘCIA PAN JAN GŁĄBIŃSKI
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N

a wycieczkę jednodniową
krajoznawczo - turystyczną do Ojcowskiego Parku
Narodowego w ramach projektu
„Odkrywamy Małopolskę” zorganizowaną przez Gminę Czarny Dunajec wybrali się 12 października
uczniowie klas VI, V i IV wraz z
opiekunami: Panem Janem Głąbińskim i Panią Małgorzatą Gacek.
Pierwszym punktem zwiedzania
były ruiny zamku Ojców zwanym
też kazimierzowskim, a następnie
stawy hodowlane słynnego pstrąga
ojcowskiego. Po drodze mijaliśmy
liczne charakterystyczne dla Jury
Krakowsko – Częstochowskiej
formacje krasowe, np. Bramę Krakowską, która jest klasycznym
przykładem bram skalnych. Zbudowana jest z odpornych na wietrzenie bloków jurajskich wapieni
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Druh i uczeń
- wzór do naśladowania
W

ramach programu druho- szkoły Jan Stękała. Słowa pozdrowie gościli 26.11 w Szkole wienia skierowała do uczniów i
Podstawowej im. ks. prof. Józefa nauczycieli także Iwona WontorTischnera w Ratułowie. - Mam na- czyk, dyrektor Gminnego Zespodzieję, że dzięki takim
łu Oświatowego w
programom jak ten,
Czarnym Dunajcu.
26 listopada
coraz więcej dzieci
O ideach prograbędzie chętnych, by
mów
opowiedział
miała miejsce
poświęcić swój wol- kolejna odsłona Mariusz Garus z UG
ny czas i przystąpi
Czarny
Dunajec.
programu
do
młodzieżowych
Po powitaniu i krótprofilaktycznego kich wystąpieniach
grup pożarniczych, a
„Jestem
w przyszłości zasili
przyszedł czas na zawzorem do
szeregi Straży Pożarjęcia z panią psychonej. Warto tutaj przynaśladowania”, log Klaudią Wójcik.
pomnieć, że strażacy
Poprowadziła
ona
który
pełnią bardzo ważną
wykład
dotyczący
organizowany
służbę społeczną - rakonsekwencji stosojest dla
tują życie ludzkie nie
wania środków
młodzieżowych p s y c h o a k t y w tylko w wypadkach
drużyn
i pożarach, ale równych i alkoholu,
nież podczas klęsk
pożarniczych z natomiast strażywiołowych i kataterenu Gminy żacy z OSP
strof. Przekazujemy Czarny Dunajec. R a t u ł ó w
nasze wsparcie także
Dolny
Biorą w nim
wszystkim służbom
i OSP
udział nasi
mundurowym - poliRatuuczniowie.
cjantom, żołnierzom,
łów
straży
granicznej
Gór- dziękujemy za Wan y
szą pracę i poświęcez a nie, to dzięki Wam możemy spać poznali
dzieci
spokojnie - mówił do społeczno- ze sprzętem straści szkolnej Marcin Ratułowski, żackim i opowiewójt Gminy Czarny Dunajec. dzieli o służbie w
Wszystkich gości powitał dyrektor Ochotniczej Straży

Nasi dzielni druhowie
na spotkaniu w SP Ratułów. Wziął
w nim udział Marcin Ratułowski,
wójt Gminy Czarny Dunajec.

Pożarnej. Z uczniami spotkał
się też aspirant Grzegorz
Marek z Komendy Policji w Czarnym Dunajcu.
W ramach akcji dzieci
należące do OSP przez
cały tydzień nosiły
mundury, dając
tym
samym
świadectwo,
że jest to dla
nich powód do
dumy, tak było
m.in. w szkole
w Ratułowie,
cichowańskiej jedynce i
dwójce w Starem Bystrem.

Druh Wiktoria Bzdyk. Brawo!

Tomasz Komperda uczy się
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Za nim w ramach
projektu także szybki kurs tańca.

W spotkaniu wzięła udział Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
działająca przy OSP Ratułów Dolny, w jej skład wchodzą uczniowie z SP Ratułów i SP Ciche 1.
W ramach projektu druhowie
przeszli szybki kurs tańca, uczyli
się udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Poznali kulisy
pracy jednostki Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Targu. Ponadto wzięli udział w turnieju sprawdzania umiejętności strażackich.
■
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●
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● Bez tytułu nr 1/2021-2022●

Robin Hood z ręcznikiem

Okazuje się, że pobyt w saunie może okazać nie tylko super relaksem, ale
czasem kiedy możemy z pomocą mistrzów od ceremonii saunowej zamyślić się
na swoim życiem. Góral Maciej Piczura jest w tym najlepszy na świecie!
że kocham to co robię - zaznacza
Maciek. Tytuł zdobyty w Czeladzi
nie był pierwszym ważnym, zdobytym wyróżnieniem dla Maćka.

fialnych, prowadzi wtedy pokazy ry swoich sił próbuje również w
i warsztaty z udzielania pierwszej projektowaniu góralskich spodni.
pomocy. Nasz rozmówca ukoń- Nasz rozmówca otwarcie przyznaczył ratownictwo medyczne
je się do wiary w Boga,
na Podhalańskiej Pańktóremu ciągle dziękuję
ręcznikiem
stwowej Wyższej Szkole M Robin Hood z
za wszelką pomyślność.
Zawodowej w Nowym
- Przede wszystkim roTargu, z kolei pracę magibię w życiu to, co kosterską napisał i obronił na
cham, dodatkowo ogląkierunku ochrona środowidam niezwykle piękne
ska w jednej z radomskich
krajobrazy, które rozuczelni. - Na pewno nie
pościerają się na Tatry
spocznę na laurach i swoz
Chochołowskich
ją dotychczasową wiedzę
Term. Mam możlibędę chciał poszerzyć i rozpocząć wość spotykania na swojej drodze
studia doktoranckie, które będą wspaniałych ludzi, z ciekawymi
zapewne dotyczyć zdrowego try- pomysłami. To naprawdę wielki
bu życia - dodaje góral z Cichego. dar od Stwórcy, za który pragnę
nieustannie dziękować - dodaje.
Jan Głąbiński
Podziękowania
Tekst ukazał się
dla Stwórcy
w „Gościu Niedzielnym”
- nr 41/2021
Wybranką serca Maćka jest Karolina, mieszkanka Podczerwonego, czyli miejscowości leżącej
Sukcesy jeszcze
między Cichem a Chochołowem.
Młoda góralska para śmieje się, bardziej przekonują
że już kilka razy brała ślub. - Zai potwierdzają, że
angażowaliśmy się również w
modeling i tak się poskładało, że
dobrze wybrałem.
razem uczestniczyliśmy w kilku
Dla mnie ważne jest
pokazowych sesjach ślubnych w
różnych ujęciach. Zatem branie
także to, że kocham
ślubu mamy bardzo dobrze przećwiczone - śmieje się Maciek, któto co robię
wski
gość krako

Dyżur
na sprzątanie kościoła
Góral nie tylko sam prowadzi seanse w saunie w Chochołowskich
Termach, gdzie można go najczęściej spotkać, ale również szkoli
przyszłych saunamistrzów nawet
w dalekiej Indonezji na Bali. Spotkałem w Chochołowie właścicieli hotelu na Bali, nie sądziłem,
że będzie im potrzebna sauna w
tak ciepłym kraju. Okazało się
jednak, że pomysł się sprawdził,
a ja machałem ręcznikiem tysiące
kilometrów od Tatr - śmieje się
Maciek. Teraz zna go także już
cała Polska, bo swoje umiejętności jako saunamistrz pokazał w
programie „Mam talent” TVN.
26-latek choć jest bardzo zajętym
człowiekiem chętnie angażuje
się w życie swojej parafii w Miętustwie koło Czarnego Dunajca.
- Ręcznik z sauny zamieniam na
coś do sprzątania naszej świątyni,
jak wypada akurat nasz rodzinny
dyżur do porządkowania kościoła
- mówi Maciek. Można go spotkać również na piknikach para-

Nowy góralski
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Okazuje się, że prawdziwy seans w
saunie to niekoniecznie czas, kiedy nie możemy już poradzić sobie
z gorącem, ale chwile naprawdę
bardzo przyjemnie spędzone z egzotycznymi czy leśnymi zapachami, z przeróżną muzyką, nawet
sobie można zamówić odpowiedni
utwór. - Podczas mistrzostw jest
oceniane nie tylko samo machanie
ręcznikiem w saunie, samo rozprowadzanie ciepła, ale również
zapachy, których używamy, historia jaką opowiadamy - a te bywają
pouczające, ostatnio byłem Robin
Hoodem. Nieco też zmieniłem
rolę bohatera, który nie kradł bogatym, tylko niósł pomoc najbardziej uciśnionym - mówi Maciej.
Skąd pomysł u górala na wykonywanie takiego zawodu? Maciek
odpowiada zdecydowanie, że to
nie tylko zawód, ale i pasja. - Saunamistrz łączy w sobie naprawdę
wiele cech i tematów, którymi ja
interesowałem się od dzieciństwa.
Tutaj trzeba być trochę aktorem,
muzykiem, przyrodnikiem i animatorem, który wciągnie do wspólnej
zabawy innych ludzi. Sprawia mi
to naprawdę sporą frajdę, a sukcesy jeszcze bardziej przekonują
i potwierdzają, że dobrze wybrałem. Dla mnie ważne jest także to,

Góral z Cichego jest w gronie najlepszych saunamistrzów na świecie. Świadczą o tym liczne trofea.

JaN głąbiński

Historia
w oparach gorąca

ZDJĘCIE JAN GŁĄBIŃSKI
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aciej Piczura pochodzi
z Cichego, ma 26 lat,
ale w życiu osiągnął już
bardzo wiele. Kilka tygodni temu
zdobył II Wicemistrzostwo Świata Saunamistrzów AWM 2021 r.
AWM to międzynarodowe stowarzyszenie, którego członkowie
postawili sobie za główny cel zorganizowanie, a przede wszystkim
rozwój międzynarodowych mistrzostw w naparzaniu w konwencji
show dla światowej publiczności.
Dodatkowo sędziowie jednogłośnie okrzyknęli Maćka tytułem
“The Towel Master Show”. Podczas 6-dniowych zmagań najlepsi saunamistrzowie z całego
świata konkurowali w kategorii
indywidualnej oraz drużynowej
walcząc o tytuł Mistrza Świata
Saunamistrzów.
Organizatorem
tego prestiżowego wydarzenia po
raz pierwszy była Polska, a zmagania odbywały się w Colosseum
Sauna Arenie w Termach Rzymskich Pałacu Saturna w Czeladzi. Patronat nad wydarzeniem
objął Polski Komitet Olimpijski.
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Patryk Migacz: Dlaczego 11
września leciałaś do Chicago?
Pani Ewa Szczęch-Migacz: Moi
rodzice przebywali ze starszym
bratem w Chicago od 1994 r., ja
z moim młodszym bratem oczekiwaliśmy w Polsce na wszystkie dokumenty, aby legalnie wjechać do
USA. W 2001 roku otrzymaliśmy
odpowiednią wizę. Po załatwieniu
wszystkich dokumentów zostało
tylko zakupić bilet. Miałam już w
Polsce chłopaka - obecnego męża,
który namówił mnie, abym jeszcze
przed wyjazdem, poszła z nim na
wesele kuzynki. Mama nalegała,
abym przyleciała w sobotę, ale ja
zadecydowałam, że pójdę jeszcze
na wesele i wykupiłam bilet na
wtorek 11.09.2001. Opuszczaliśmy
Polskę na dłużej, a może na zawsze,
dom zamknęliśmy na cztery spusty,
pożegnaliśmy się z moją babcią i
ruszyliśmy na lotnisko. Odwoził
mnie mój chłopak, pożegnanie na
lotnisku było bardzo smutne. Odprawa poszła szybko i sprawnie.
Co działo się w samolocie
w czasie podróży?
W samolocie wszystko było w
porządku, z bratem nie mogliśmy
się doczekać, kiedy zobaczymy
swoją mamę tatę i brata. Interesowało nas jak wygląda ta cała
Ameryka. To był nasz pierwszy
lot samolotem, po paru godzinach
lotu coś było nie tak. Ludzie lecący
już któryś raz do Chicago dziwili
się, dlaczego za oknem jest ciągle
noc. Gdy pytali stewardesy co się
dzieje, ona odpowiadała omijająco,
że wszystko jest w porządku i nie
trzeba się martwić. W samolocie panowała straszna cisza, wszyscy byli bardzo
zdenerwowani - my z
bratem też. Ktoś rzucił hasło, że jest jakiś
problem z silnikiem
i zaczęliśmy się
z bratem modlić.

SYN PYTA MAMĘ◄◄◄



Pilot poinformował
nas, że na Stany
Zjednoczone został
dokonany atak
terrorystyczny. Ja
zamarłam, zaczęłam
płakać, gdyż
myślałam, że już nie
zobaczę nigdy moich
rodziców.

Jedna z noworojskich wież, w którą uderzył samolot.

Straszne chwile
w powietrzu

W tym roku minęło 20 lat od ataków na wieże
Word Trade Center w Nowym Jorku. Na pokładzie
samolotu zmierzającego do Stanów Zjednoczonych
11 września 2001 r. była Pani Ewa Szczęch-Migacz.

ry leciał do Chicago. Jednak
kontrole na lotnisku były bardzo drobiazgowe, nie można
było już przewieźć wielu rzeczy.
Jak wspominała ten czas twoja
rodzina w Stanach Zjednoczonych?
W Chicago wszyscy wzięli sobie dzień wolny i czekali na nas.
Brat oglądał akurat telewizje, gdy

Wreszcie pilot ogłosił, że zaraz lądujemy i poprosił o zapięcie pasów
bezpieczeństwa. Jakże byliśmy
zdziwieni, gdy po jakiś sześciu
godzinach znowu zobaczyliśmy
lotnisko w Krakowie-Balicach.
Jakie były wasze odczucia po lądowaniu?
Pilot poinformował
nas, że na Stany
Zjednoczone
został dokonany atak terrorystyczny. Ja
zamarłam,
zaczęłam
płakać, gdyż
myślałam,
że już
nie zo-

Pani Ewa trzyma w ręku paszport z pieczątką z 11 września 2001 r.
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tytułu

W miejscu WTC zbudowano symboliczną fotannę.

baczę nigdy moich rodziców, nie
wiedziałam przecież dokładnie co
tam się stało. Ten krótki komunikat, był najgorszą rzeczą jaką
usłyszałam. Potem w terminalu
wszystko zostało nam dokładnie
wyjaśnione, a na mnie i mojego brata czekał już mój chłopak.
Co było później, kiedy udało
się wam ponownie wyjechać do
Chicago?
Do USA wylecieliśmy 15.09.2001
r. pierwszym samolotem, któ-

w wiadomościach pokazywali,
jak samoloty uderzają w World
Trade Center. Na początku myślał, że to jakiś film. Brat i mama
od razu dzwonili na lotnisko, co
z naszym samolotem, gdzie wylądujemy i co się z nami dzieje.
Nikt nie chciał udzielić żadnej
informacji na nasz temat. Mama
bardzo mocno to przeżyła. Na
szczęście do Stanów Zjednoczonych dotarliśmy kilka dni później.
■
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●
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Sztafetowe biegi przełajowe.
Czarny Dunajec, 29.09.2021 r.

Wybiegany
medal

Magda Piczura zmierza do celu.

Specjalnie dla gazetki „Bez tytułu”

W
W

ostatni weekend wrze- Mogę śmiało powiedzieć, że te
śnia (25-26.09.2021r.) starty zaliczam do swojego najlepw Dusznikach-Zdroju szego sukcesu, który osiągnęłam
odbyły się Mistrzostwa Polski w w kategorii seniorskiej! Dodam,
Biathlonie na nartorolkach. Były że bieganie na nartorolkach jest
to najważniejsze zawody w se- formą aktywności, którą zaliczam
zonie letnim dla każdego biathlo- do tych najmniej lubianych. Donisty, gdyż od maja „szlifujemy” bra dyspozycja na trasie i świetne
formę, by docelowo, z jak najlep- radzenie sobie na strzelnicy (moja
szej strony pokazać się właśnie mocna strona) zaprocentowały i
na tych zawodach.
dały sukces. JedMierząc się z najlepnak na każdy wynik
szymi zawodnikami i
pracuje się latami.
zawodniczkami z kraMyślę, że gdyby
Na
chwilę
ju możemy zobaczyć
nie
motywacja,
obecną moim
na jakim poziomie jektórą zarażał mnie
steśmy. To, czy „proPan Wojciech Kopriorytetem
gresujemy”, czy też
sakowski od najna ten sezon
może nasza forma nie
młodszych
lat,
jest eliminacja teraz nie byłabym
idzie w dobrym kierunku i wtedy należy
tu gdzie jestem. Jena Igrzyska
przeanalizować z trestem reprezentantką
Olimpijskie
nerem zmianę cyklu
Kadry Narodowej.
w Pekinie.
treningowego. Po tych
Na chwilę obecną
wystąpieniach
jest
moim
prioryteszansa wywalczenia
tem na ten sezon
sobie miejsca do starjest eliminacja na
tu na arenie międzynarodowej. Igrzyska Olimpijskie w Pekinie.
Dla mnie te zawody były zaskaku- Aktualnie w planach są starty w
jąco najprzyjemniejszymi w całej IBU CUP (najważniejsze zawokarierze sportowej. Z pewnością dy międzynarodowe), do których
zaskoczyłam kibiców, trenerów, będziemy się przygotowywać na
ale przede wszystkim samą sie- lodowcu w Ramsau-Austria. Mocbie! Zdołałam wywalczyć brązo- no wierzę, że moje założenia na
wy medal w biegu pościgowym, a ten sezon się spełnią i będę mogła
dzień wcześniej o mały włos, a na jeszcze więcej sukcesów wspomoim koncie zanotowane byłyby minać z całej kariery sportowej.
dwa brązowe krążki (strata 1 sek.).
Magda Piczura
● Bez tytułu nr 1/2021-2022●

Patrycja tuż przed startem.

P

ierwsze zawody w tym roku
szkolnym i pierwsze problemy kadrowe do wystawienia pełnego sześcioosobowego składu
sztafety. W roczniku chłopców z
klas IV-VI, kl.VII-VIII, dziewcząt
VII-VIII - mamy wielki problem,
by wystawić sztafety. Szkoda, bo
tradycja naszych dobrych sztafet
odchodzi powoli do lamusa. Tylko dziewczęta z rocznika 20092010 reprezentują naszą szkołę.
W mglisty wrześniowy dzień rywalizujemy na stadionie w Czarnym Dunajcu. Na pierwszej zmianie rewelacyjnie spisuje się Patrycja Kmin. Przekazuje pałeczkę ze
100-metrową przewagą nad ko-

lejnymi zespołami. Na kolejnych
zmianach: Weronika Leja, Gabrysia Hosaniak, Aneta Sroka i Ala
Malec tracą metr po metrze i z dużej przewagi nic nie zostaje. Spadamy na 4-5 miejsce, a do prowadzących zespołów tracimy około
150 metrów. W zespole dziewczęta
traciły nadzieję na medal, ale Zuza
Truchan pokazała wielką moc. Na
kolejnych metrach dosłownie połykała rywalki. Zuza zwycięża w
pięknym stylu. Jestem bardzo zadowolony z jej występu i mam nadzieję, że koleżanki też, bo dzięki
temu na koniec cieszymy się wszyscy z medali za pierwsze miejsce.
Pan Wojciech Kosakowski

ZDJĘCIA WOJCIECH KOSAKOWSKI

Najprzyjemniejsze
zawody

Zuza Truchan pokazała wielką moc.
Na kolejnych metrach dosłownie
„połykała” rywalki.

Jest zwycięstwo, jest radość!

Bez
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Pan Kosakowski i nasi uczniowie
sobotnie przedpołudnie spędzili w szkole.

Halowe sobotnie emocje

W
W

sobotę 20 listopada od- łowa to popis skuteczności ,,młobyły się mistrzostwa dzieży” Z wyniku 3:4 szybko robi
UKS-u Krokus SP Ci- się na koniec spotkania 17:10.
che nr 1 w MultispoNajskuteczniejszym
rcie (we wszystkich
zawodnikiem
spoTo był wielki tkania był Hubert
grach
zespołowych
i biegach). Zespoły czyn! Uczniowie Wesołowski z kl. V klasowe złożone były
zdobywca 8 bramek.
w sobotnie
z chłopców i dziewKolejna rywalizacja
przedpołudnie to biegi. Dziewcząt, a w poszczególnych spotkaniach
częta walczyły na
zostawili
uwzględniono możdyst. 10 okrążeń
komórki,
liwość wystawienia
(ok. 87m). Fawozespołu i poziom zamknęli laptopy rytka z klasy 5
umiejętności
klasy.
- Zuza Trui oddali się
Pierwsze mecze odchan nie zaprawdziwym wiodła i wybyły się w piłkę nożsportowym
ną. Klasa V, VI i VIIb
grała przed
rywalizowały miedzy
Anastazją
zmaganiom.
sobą.
Piątoklasiści
We s o ł o w Brawo WY!
byli faworytami i nie
ską z kl.VIII,
zawiedli. Bez proPatrycją Kmin z
blemów pokonali kl.
kl. VII a, AngeVI 9:0 i kl. VIIb 5:1. Zwycięski liką Bednarz z kl. VIII, Weskład: Hubert Wesołowski (7 bra- roniką Knapczyk z kl. VIIa, a
mek), Kamil Knapczyk (6), Aleks także Pauliną Rafacz z kl. VI.
Styrczula (1), Tomek Potrząsaj, Chłopcy mieli do pokonania
Zuza Truchan, Wojtek Bukow- o dwa okrążenia więcej. Z
ski. W meczu o drugie miejsce tym dystansem najszybciej
kl. VIIb pokonała kl. VI 5:0 po poradził sobie Rafał Durleta
trzech bramkach Szymona Oby- z kl.VIII, II miejsce - Hubert
rtacza i dwóch Patryka Bednarza. Wesołowski kl. V, III miejsce
Po piłkarskich emocjach przyszła Krystian Rafacz z kl. VIII, 4 miejkolej na piłkę ręczną. W tym spo- sce - Patryk Bednarz z kl. VIIb, 5
tkaniu połączone siły kl. V i VI miejsce - Tomek Hosaniak z kl.
wygrały z VII b i pomocnikami z VIII, 6 m. - Aleks Styrczula z kl.
,,a”. Początek spotkania to udane V, 7 m - Rafał Styrczula z kl. VI.
akcje siódmoklasistów zakończo- W tych konkurencjach przewidziane trafieniami, a ,, młodzież” z V no najlepsze nagrody, ale muszę
i VI była nieskuteczna. Druga po- przyznać, że tradycyjnie musia-

łem zachęcać uczniów do startu.
Po biegach na parkiecie ponownie zagościła piłka nożna. Klasa
VIII grała
na „resztę”
szkoły. Ta
reszta to
piątoklasiści
n a
czel e
z

Kolejny mecz VIII klasy „na resztę” odbył się w koszykówkę. Przyznam, że brak Patryka Sojki z kl.
VIIa spowodował
trudności
w wystawieniu
składu
„reszty”
s z k o ł y,
mogącego
rywalizować ze
starszymi.
Ja zasiliłem
tak
s
k
u
t
e
c
zZuzanna to wymagająca
zawodniczka. nie siódmoklaHubertem Weso- sistów, że klasa VIII musiała
łowskim i Kami- przełknąć gorycz porażki - nielem Knapczykiem. wielką, ale jednak porażkę 23:24.
Mało
brakowało, W przerwie była wielka pizza
a byłaby sensacja. z herbatą przygotowana przez
Wszak poziom chłop- ósmoklasistki (Magda Mulica,
ców z klasy piątej Dominika Szwajnos, Martyna
jest bardzo wyso- Sojka). Na koniec odbył się mecz
ki. Mecz zakoń- siatkarski VIII – VII a i VII b.
czył się wynikiem Wynik 3:0. Wszystkie zespoły i
3:2 dla starszych. uczestnicy otrzymali zestawy słoNajskuteczniejszy dyczy. Zespół sędziowski tworzyoczywiście Hubert li: Antek Kwiatkowski, Wojtek
Wesołowski strzelił Piszczek, Kacper Galica. Nagrody
2 bramki, a po jed- i słodycze zakupiono ze środków
nym trafieniu zaliczy- dofinansowania UKS-u z Urzędu
li: Filip Swatkowski, Gminy Czarny Dunajec w ramach
Krystian Tyrała, Ad- programu „Upowszechniania i rozrian Lipień z kl.VIII. woju kultury fizycznej i sportu”.
wk

Hubert ma być z czego dumny!
● Bez tytułu nr 1/2021-2022 ●
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Zerówka spisała się na medal.
W pogoni za piłką.

Starsi gratulują mlodszym. Piękna postawa! Jesteśmy z Was dumni!

Biegiem dla Niepodległej
Pięciolatki i sześciolatki wzięły udział
w Zerówkowym Biegu Niepodległości.

D

n. 24 listopada w wyniku
współpracy z UKS Krokus,
który działa w naszej szkole odbył
się Zerówkowy Bieg Niepodległości. Udział wzięły wszystkie dzieci 5 i 6-letnie. Dzielnie walczyły
o pokonanie całej trasy, a było to

8 okrążeń dla chłopców i 6 okrążeń dla dziewczynek. Wszystkim
się udało pokonać cały dystans.
Pierwsze trzy osoby otrzymały
medale i nagrody rzeczowe. Ponadto każdy zawodnik otrzymał
dyplom i słodką niespodziankę.
■

Klasowe drużyny gotowe do sobotnich rozgrywek.

Wyjść na prostą ze szkolnego zakrętu to jest sztuka!
● Bez tytułu nr 1/2021-2022●
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