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Spis treści Oto czerwcowy numer na-
szej gazetki. 
Skupiamy się w nim na te-
macie wakacji. Nie brakuje 
także wspomnień uczniów  
z tego trzyletniego okresu 
pobytu w gimnazjum.  Stały-
mi rubrykami są recenzja 
książki oraz filmu. Na pew-
no niektórzy słyszeli  
o książce „Gwiazd naszych 
wina”; wielu z Was miało też 
przyjemność obejrzeć w ki-
nie Tatry film „Powstanie 
Warszawskie”.  
Nie brakuje zdjęć z wyciecz-
ki nad morze oraz notek  
o Dniu Europejskim, który 
miał miejsce w naszej szko-
le. 
Życzymy miłej lektury! 
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W 
akacje to czas, w którym 
długo przebywamy  
na świeżym powietrzu, 
wyjeżdżamy na wyciecz-

ki, chodzimy w góry, nad rzekę czy  
do lasu. To czas błogiego lenistwa i od-
poczynku po całym roku umysłowej 
pracy. Starajmy się jednak zadbać o na-
sze bezpieczeństwo i przestrzegać kil-
ku podstawowych zasad. Oto one: 
 Jeśli jesteśmy nad rzeką, wchodzimy 

do niej tylko wtedy, gdy jest z nami 
jakiś znajomy lub gdy widzimy, że 
wokół są inne osoby, które mogą nam 
pomóc w przypadku niebezpieczeń-
stwa. 

 Do wody nigdy nie wskakujemy, gdyż 
może to mieć tragiczny skutek z 
dwóch przyczyn: pierwsza jest taka, 
że jeśli wskoczymy do płytkiej wody, 
możemy doznać urazu kręgosłupa 
szyjnego, a druga to taka, że gdy wej-
dziemy do wody nagle, możemy do-
stać wstrząsu termicznego. Dlatego 
wchodzimy do wody spokojnie, po-
woli ochlapując nią wszystkie części 
swojego ciała. 

 W czasie spacerów, pracy na ze-
wnątrz, opalania i innych czynności 
zawsze należy mieć na sobie nakry-
cie głowy, najlepiej jasne. 

 Jeśli gdziekolwiek na otwartej prze-
strzeni zaskoczy cię burza, nie cho-
waj się pod drzewami! Jak najszyb-
ciej udaj się do jakiegoś budynku, a 
jeśli nie ma żadnego w pobliżu, kuc-
nij ze złączonymi nogami, nie kładź 
się na ziemię i nie stój w rozkroku. 
Jeśli burza zaskoczy cię nad wodą, 
pod żadnym pozorem nie wolno  

do niej wchodzić! Jeśli będziesz w gó-
rach podczas burzy, natychmiast 
zejdź w niższe partie i schowaj się w 
jakimś zagłębieniu 

 Przed jakąkolwiek dalszą wycieczką 
zaopatrz się w kilka przedmiotów  
z apteczki, które mogą okazać się 
przydatne. Weź ze sobą: plastry, ban-
daż, gazę opatrunkową, ewentualnie 
tabletki na chorobę lokomocyjną  
i przeciwbólowe oraz czystą wodę  
do przemywania ran. Warto jednak 
na dłuższe wyprawy zabezpieczyć 
się w apteczkę pierwszej pomocy.  

 Podczas wycieczek, szczególnie  
do lasu, warto mieć przy sobie żel ła-
godzący ukąszenia owadów, gdyż ta-
kowe mogą się zdarzyć. W przypad-
ku, gdy jesteśmy uczuleni na jad ja-
kiegoś stworzonka, dobrze jest poin-
formować o tym osobę, która będzie 
nam towarzyszyć. 

 W przypadku, gdy zobaczymy żmiję, 
staramy się jej nie ruszać. Gdyby nas 
jednak ukąsiła, miejsce to można po-
lać tylko wodą, w żadnym wypadku-
nie wysysać! Należy także jak naj-
szybciej udać się do szpitala lub innej 
placówki służby zdrowia.  

 W przypadku, gdy będziemy świad-
kiem jakiegoś zdarzenia, staramy się 
na tyle pomóc poszkodowanym, na 
ile damy radę. 

 
PAMIĘTAJCIE: ZACHOWUJCIE ROZSĄ-

DEK, TRZEŹWY UMYSŁ I PRZEDE 
WSZYSTKIM BĄDŹCIE SPOKOJNI I ROZ-

WAŻNI! 
UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI! 

Daniel Figura 
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Tytuł: „Gwiazd naszych wina” 
Autor: John Green 
Wydawnictwo: Bukowy Las 
Ocena: 10/10 

T 
rudno jest mi opisać, jak ogromne 
wrażenie wywarła na mnie ta po-
wieść. John Green ujął temat miło-
ści, śmierci i choroby w sposób, któ-

ry bardzo mnie poruszył. Gwiazd naszych wi-
na nie bez powodu została okrzyknięta best-
sellerem. Wzrusza, daje do myślenia, zmusza 
do refleksji, wyciska łzy i wszelkie inne uczu-
cia, od radości i śmiechu począwszy, a skoń-
czywszy na bezgranicznym smutku.  
 Hazel Grace Lancaster jest szesnastolet-
nią dziewczyną, która choruje na raka tarczy-
cy. Jest on w zaawansowanym stadium, z 
przerzutami na płuca. Hazel nie może przez 
to swobodnie oddychać i zabiera wszędzie ze 
sobą wózeczek z butlą z tlenem. Wszystko 
zaczyna się, gdy nastolatka poznaje Augustu-
sa podczas spotkania grupy wsparcia, na któ-
re wręcz zmusili ją rodzice. Chłopak prze-
szedł przez chorobę; w wyniku kostniako-
mięsaka stracił nogę. Jest bliskim kolegą Isa-
aca, również chorego na raka atakującego je-
go oczy. Troje nastolatków bardzo szybko się 
zaprzyjaźnia. Gus i Hazel rozumieją się bez 
słów, nie brakuje im tematów do rozmowy. 
Obydwoje są zaaferowani powieścią Cios 
udręki, która również porusza kwestię raka. 
Jej niezwykłość polega na tym, że narratorką 
jest chora szesnastolatka kończąca powieść 
w połowie zdania. Zmusza to nastolatków  
do myślenia. Za wszelką cenę chcą się dowie-
dzieć, jakie losy czekają innych bohaterów 
książki. W tym celu udają się na spotkanie  
z autorem. Spełniają swoje marzenia, bo wie-
dzą, że niewiele czasu im zostało.  
 Niezwykłe jest to, jak z dużym dystan-

sem nastolatkowie odnoszą się do swojej 
choroby. Nie boją się mówić o tym, że nieraz 
dostali „bonusy rakowe”. W zabawny sposób 
wyrażają się o swoich dolegliwościach.  
 Niezmiernie podoba mi się, w jaki spo-
sób John Green skonstruował postacie w 
swojej powieści. Gus jest świadomy swojej 
urody i inteligencji; nie brakuje mu poczucia 
humoru. Wyraża się mądrze, czasem nawet 
wygłasza monologi. A jego znakiem rozpo-
znawczym jest trzymanie w ustach niezapa-
lonego papierosa. Nie dziwię się, że Hazel za-
kochała się w nim na zabój. Jednak ona także 
wykazuje się niesamowitą dojrzałością jak na 
swój wiek. Inteligentna, oczytana, zabawna - 
to tylko niektóre z wielu cech tej niezwykłej 
dziewczyny.  
 Gwiazd naszych wina nie jest tylko o mi-
łości. Tematy, na które się w niej napotyka-
my, to dojrzewanie, kwestia zakochania, bli-
skości z drugim człowiekiem. Nie brakuje po-
ważnych pytań: co rodzice zrobią po śmierci 
dziecka chorego na raka itd.?  
 Jeżeli ktoś nie czytał tej książki, to musi 
to zrobić jak najszybciej. Nie jest to typowy 
melodramat, oj nie. Nie ma „słodzenia” czy 
happy endu. Powieść pozostawiła mi wiele 
pytań, spraw do przemyślenia. Green spryt-
nie wplótł wątek o Ciosie udręki, którego au-
tor powiedział, że jego książka to fikcja; żeby 
zbytnio się nad nią nie zastanawiać i nie brać 
na poważnie. Jednak ja biorę Gwiazd naszych 
wina zupełnie na poważnie i wciąż o niej my-
ślę. 

Gorąco polecam! 
Wiktoria Wiatrowska 
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P 
owstanie Warszawskie to do-
skonały film fabularny, złożo-
ny z dokumentalnych mate-
riałów archiwalnych nagra-

nych przez młodzież uczestniczącą w 
powstaniu warszawskim w 1944 roku. 
Film jest opowieścią o losach dwóch 
bohaterów - Karola i Witka, kamerzy-
stów, świadków powstańczych walk. 
Najciekawsze są ujęcia zwykłych ludzi, 
którzy próbują odnaleźć się w rzeczy-
wistości wojennej pożogi, widzimy ich 
codzienne życie. Jednak są w filmie 
także sceny wzruszające i przeszywa-
jące, które ukazują ogrom zabitych  

i rannych.  
Na własne oczy widzimy ludzi zabi-
tych, ale także konających. Te sceny są 
najbardziej bolesne i na pewno nie 
można ich zobaczyć w żadnym innym 
filmie. Do pójścia do kina zachęca fakt, 
iż film jest złożony z autentycznych 
ujęć, z prawdziwymi nagraniami. Dzię-
ki autorom filmu możemy przenieść 
się w realia czasów powstania war-
szawskiego i zobaczyć, jak to życie wy-
glądało naprawdę. Myślę, że druga 
okazja takiej podróży w przeszłość nie 
powtórzy się szybko. Serdecznie pole-
cam ten film wszystkim! 

Daniel Figura 

Tytuł: „Powstanie Warszawskie” 
Gatunek: wojenny, dramat 
Produkcja: Polska 

13  maja bieżącego roku w czytelni Zespołu Szkoły Podsta-
wowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu odbył się Ogól-
nopolski Konkurs Geograficzny Albus, zorganizowany 

przez Centrum Edukacji Szkolnej. W konkursowych zmaganiach 
wzięło udział 15 uczniów gimnazjum, którzy 
rozwiązywali test wyboru dostosowany do da-
nego poziomu edukacyjnego. Najlepszym 
wśród naszych uczniów okazał się                    
Marcin Kowalczyk kl III b
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M 
inęły już trzy lata, odkąd 
przekroczyliśmy próg 
gimnazjum. Wtedy byli-
śmy przerażeni ogromem 

pracy i wiedzy, która na nas czeka.  
Niedługo kończymy gimnazjum i podą-
żamy na kolejne ścieżki naszego ży-
cia…. Dlatego teraz czas na chwilę re-
fleksji nad minionymi latami w gimna-
zjum. 
 Początkowo w nowej szkole czuli-
śmy się zagubieni i przerażeni. Dzięki 
pomocy starszych kolegów udało nam 
się wkroczyć w nowy etap. Wciągnięci 
w wir pracy skończyliśmy pierwszy 
rok nauki, zaznajomieni z nauczyciela-
mi i uczniami. Na początku drugiego 
roku czekały nas przenosiny do nowe-
go budynku.  Trudno nam było odna-
leźć poszczególne klasy, ale po pew-
nym czasie nauczyliśmy się ich lokali-
zacji. W drugiej klasie relacje z nauczy-
cielami stały się luźniejsze, lepiej nam 
się z nimi rozmawiało i bardziej się z 
nimi zżyliśmy. Szkoła stała się dla nas 
drugim domem. Mimo kilku sporów 
między sobą tworzyliśmy zgrane klasy. 
Pod koniec drugiego roku pisaliśmy 
próbny egzamin gimnazjalny. Począt-
kiem trzeciej klasy dopadła nas trema 
przed egzaminami. Nauczyciele stali 
się bardziej podenerwowani, bali się, 
że nie zdążą z materiałem przed testa-
mi. Większość uczniów, chcąc osiągnąć 
jak najlepsze wyniki, ciężko pracowała. 
Nieraz narzekaliśmy na testy z polskie-
go, zadania z matematyki, powtórzenia 
z historii… ale jednak były nam one 
bardzo pomocne. Dzięki nim przypo-
mnieliśmy sobie wiele informacji z po-

przednich klas. Mimo iż wiele razy de-
nerwowaliśmy się na nauczycieli za na-
tłok obowiązków, jesteśmy im teraz 
wdzięczni za przekazaną nam wiedzę,  
-nie tylko z podręcznika, ale także wie-
dzę życiową. Z ogromnym żalem poże-
gnamy się z nimi po trzech wspania-
łych latach. Na pewno będziemy pa-
miętać ich na długo…  
 Po trzech latach spędzonych  
w gimnazjum trudno nam będzie roz-
stać się ze znajomymi, nauczycielami… 
Ale życie toczy się dalej i choć nie chce-
my, musimy iść, rozwijać się i nauczyć 
się wykorzystywać zdobytą wiedzę  
w naszym życiu. A dla młodszych klas 
mamy kilka rad: nie bądźcie źli, gdy na-
uczyciele zadają wam dużo pracy do-
mowej, bo dzięki temu poszerzacie 
swoją wiedzę i ćwiczycie swój umysł; 
nie złośćcie się, gdy musicie nauczyć 
się na powtórzenie, ponieważ w ten 
sposób posegregujecie swoją wiedzę  
i przypomnicie sobie cenne informacje. 
I pamiętajcie, że nauczyciele nie chcą 
Was skrzywdzić ani uprzykrzyć Wam 
życia, ale pomóc Wam w tym, aby stało 
się ono w przyszłości dla Was łatwiej-
sze! 

 

NAUCZYCIELOM SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY ZA PRACĘ Z NAMI, 

A NASZYM MŁODSZYM KOLE-
GOM ŻYCZYMY MIŁYCH WAKA-

CJI I POWODZENIA W PRZY-
SZŁYM ROKU SZKOLNYM 

UCZNIOWIE KLAS III 

Daniel Figura 
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G imnazjum: najpiękniejszy 
czas dorastania. Pierwsza 
miłość, nowe 

znajomości. Wiele 
upadków, ale jeszcze 
więcej sukcesów. 
Okres, w którym mo-
żemy rozwijać się i po 
trzech latach ciężkiej 
pracy rozwinąć swoje 
skrzydła i wyfrunąć  
z gniazda przemiłych, 
n i e z a p o m n i a n y c h 
wspomnień z gimna-
zjum. 
 Nadchodzi dzień, kiedy trzeba 
pożegnać przyjaciół i nauczycieli. 
Dzień, kiedy czas opuścić mury 
gimnazjum i rozpocząć nowy etap 
w życiu, który będzie decydować 
o przyszłości, którą sami tworzy-
my. 
Mam  wiele wspomnień z gimna-
zjum. Miłych i tych, które zmieniły 
mój rok szkolny. 
 Ale mogę powiedzieć, że je-
stem wdzięczna wszystkim, któ-

rzy mnie wspierali i pomagali 
przetrwać ten najgorszy dla mnie 

czas. 
 Z tych ostatnich 
miesięcy najlepiej 
wspominam czas, któ-
ry poświęcili mi na-
uczyciele i trud włożo-
ny w moją edukację, 
ale także wolne popo-
łudnia spędzone  
z przyjaciółmi. Dzięki 
sytuacji, która zaistnia-
ła, zrozumiałam, kto 

tak naprawdę był przy mnie przez 
te trzy  lata i w trudnych dla mnie 
chwilach. Wiem tylko, że będę 
ogromnie tęsknić za wszystkimi 
wygłupami w szkole, kolegami, 
koleżankami i nauczycielami, któ-
rzy pokazali mi, że stać mnie  
na więcej. I w ostatniej klasie po-
kazałam, że potrafię powalczyć, 
aby coś osiągnąć.  
Dziękuję za wspaniałe chwile! 

 

Karolina  Majda 

Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmie-
chaj się, że ci się to przytrafiło. 

Gabriel García Márquez  
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W  dniu 8 czerwca 2014 (niedziela), w 
czasie Festynu Rodzinnego został 
rozegrany turniej w piłkę nożną po-

między miejscowościami: Czarny Dunajec, Cho-
chołów i Podczerwone. Wszystkie spotkania zo-
stały rozegrane na Orliku w Czarnym Dunajcu. 

Pierwszy mecz rozpoczął się o godzinie 16.15 
pomiędzy Chochołowem a Podczerwonem.  
W pierwszej połowie, która trwała 10 min, prze-
ważał Chochołów, ale niewykorzystane sytuacje 
(3 poprzeczki) się mszczą i w efekcie przegrywali 
0:1. W drugiej połowie udało się odrobić straty, 
lecz w ostatnich sekundach Podczerwone zdoby-
ło bramkę na prowadzenie. Mecz zakończył się 
wynikiem 2:1. W drugim meczu spotkały się dru-
żyny z Czarnego Dunajca i Podczerwonego. W 
pierwszej połowie była zacięta rywalizacja i wy-
nik był remisowy (2:2). Pod koniec pierwszej po-
łowy został podyktowany rzut karny dla Podczer-
wonego, którego nie wykorzystał napastnik Kry-
stian Żuchowski. W drugiej połowie była widocz-
na dominacja Dunajca, który spokojnie rozgrywał 

piłkę. Być może był to efekt kary meczu dla Kry-
stiana Żuchowskiego za niesportowe zachowanie. 
W efekcie Czarny Dunajec wygrał aż 6:2. W ostat-
nim meczu drużyn Czarnego Dunajca i Chochoło-
wa była wyrównana walka. Do połowy Chocho-
łów prowadził 2:1. Wszelkie próby Dunajca  
nie skutkowały bramką i w efekcie wynik utrzy-
mał się do końca. Ostatecznie Dunajec wygrał 
dzięki dobremu bilansowi bramek (7:3) drugi był 
Chochołów (3:3), a ostatnie miejsce zajęło Pod-
czerwone (4:7). Puchar wręczyła Pani Dyrektor 
ZSPiG w Czarnym Dunajcu. 

Rywalizacja od pierwszego do ostatniego me-
czu była bardzo zacięta, a drużyny były zadowo-
lone ze swoich wyników. Mamy nadzieję, że  
za rok odbędzie się podobny turniej. 

Jakub Chowaniec i Filip Polaczek 

4  czerwca 2014 r. w naszej szkole ob-
chodziliśmy Dzień Europejski. Naj-
pierw, o godzinie 9:00, po krótkim 

wprowadzeniu przez p. Monikę Czaplę rozpo-
czął się konkurs wiedzy o Europie, w którym 
uczestniczyło aż 31 osób.  Naczelne motto 
konkursu to „Europejczyk – człowiek świado-
my swoich praw”. 1 miejsce zajął Dawid 
Skóbel z kl. III a, 2 miejsce -  Marcin Ko-
walczyk (kl. III b), a 3 miejsce - Alicja Kojs 
(kl. III a). 
 W kolejnym punkcie programu uczest-
nicy wysłuchali występu uczniów naszej 
szkoły.  W duecie wystąpili: Żaneta Malec  
i Hubert Marduła. Oprócz nich swój występ 
zaprezentowały: Julia Wiatrowska, Kamila 
Bafia oraz Katarzyna Kukułka. 
 O godz. 10:30 rozpoczęła się druga 
część konkursu. Tym razem gimnazjaliści 
sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności z ję-
zyka niemieckiego. Zwycięzcy  w tej części to: 
1 miejsce - Krzysztof Jarończyk (kl. II a),  
2 miejsce - Dawid Skóbel (kl. III a), 3 miej-
sce - Szymon Miętus (kl. I c) i Marcin Ko-

walczyk (III b).  
 Kolejnym punktem Dnia Europejskiego 
była prezentacja projektu edukacyjnego 
uczniów z klas II a, II b,  II c i II d,  pt. ,,Czy ję-
zyka niemieckiego można się uczyć poprzez 
zabawę?” pod opieką p. Danuty Rafacz.  W 
prezentacji mogliśmy zobaczyć nowoczesną 
wersję Królewny Śnieżki.  
 Na zakończenie obchodów Dnia Euro-
pejskiego uczniowie szkoły mogli obejrzeć 
pokaz pt. „Mój przyjaciel pies” przygotowany 
przez Ośrodek Szkoleniowy SalwDog. Ważne 
dla nas przesłanie to „Nie pies jest zły, tylko 
czasami zły bywa jego właściciel”. 

                                  

Krzysztof 

Jarończyk 

Andrzej 

Kowalczyk 
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Karolina Majda 
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W  dniach od 26 do 31 maja 201-

4 r. odbyła się szkolna wy-

cieczka nad morze. Wzięli  

w niej udział uczniowie klas drugich 

i trzecich. Autokar wyjechał ze szkolnego 

parkingu o dwudziestej pierwszej. Podróż 

trwała całą noc. 

 Około dziewiątej dotarliśmy do Malbor-

ka, aby zwiedzić słynny krzyżacki zamek.  

Po twierdzy oprowadzał nas przewodnik. 

Opowiadał o gotyckich budynkach i życiu  

na zamku w średniowieczu. Było to ciekawe 

miejsce ze względu na eksponaty takie jak 

broń i zbroje. Po południu dotarliśmy do Mi-

koszewa, gdzie zostaliśmy zakwaterowani  

w ośrodku wypoczynkowym „Grześ”, w któ-

rym spędziliśmy trzy noce. Zamieszkaliśmy  

w drewnianych domkach, oddalonych od mo-

rza zaledwie o pół kilometra. 

 Drugiego dnia wycieczki zwiedziliśmy 

Gdańsk. Zobaczyliśmy najbardziej znane za-

bytki miasta, a mianowicie posąg Neptuna 

oraz drewniany żuraw portowy. Mogliśmy 

podziwiać miasto z góry z wieży Kościoła Ma-

riackiego. Zobaczyliśmy także katedrę w Oli-

wie i znajdujące się w niej znane organy oraz 

otaczający ją park. Następnie udaliśmy się  

do Gdyni, gdzie przewodnik oprowadził nas 

po ośrodku wojskowym, w którym można 

było zobaczyć samoloty, helikoptery oraz 

różnoraki sprzęt wojskowy. 

 Kolejnego dnia zwiedzanie rozpoczęli-

śmy od Krynicy Morskiej, z której wyruszył 

statek do Fromborka. Zobaczyliśmy w nim 

opactwo, które niegdyś zamieszkiwał Mikołaj 

Kopernik. Znajdował się w nim piękny ko-

ściół, w którym wysłuchaliśmy koncertu or-

ganowego. 

 Ostatni dzień wycieczki spędziliśmy  

na plaży, zażywając kąpieli słonecznych. Czas 

upłynął na grze w piłkę, zbieraniu bursztynu 

i spacerach. Co odważniejsi pływali nawet  

w basenie. Później pozostało już tylko się 

spakować. Wieczorem autokar opuścił ośro-

dek „Grześ”. Podróż minęła szybko. Powróci-

liśmy na parking przy szkole w Czarnym Du-

najcu wcześnie rano. 

 Z pewnością ta wycieczka będzie jesz-

cze długo miło wspominana przez uczestni-

ków. 

 Uczniowie i nauczyciele uczestniczący 

w wycieczce pragną 

serdecznie podzię-

kować za pomoc  

w zebraniu pienię-

dzy pani Zofii Ser-

wińskiej i pani Hali-

nie Mitoraj. Sponso-

rami naszej wy-

cieczki byli: Bank 

Spółdzielczy  

w Czarnym Dunajcu, Wspólnota Upraw-

nionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie, 

Firma Przewozowa Jankara, Państwo Mar-

dułowie, właściciele cukierni w Chochoło-

wie. Naszym darczyńcom dedykujemy sło-

wa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie 

przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz 

przez to, czym dzieli się z innymi”. 

Marcin Kowalczyk 

Zwiedzanie zamku w Malborku 
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Bazylika w Oliwie 

Widok z wieży Kościoła Mariackiego 

Żuraw portowy w Gdańsku 

Zbieranie bursztynu na plaży 

Posąg Neptuna w Gdańsku 

Frombork 
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Składniki (na 10 porcji): 
300 g truskawek, 500 g jogurtu natu-
ralnego, szklanka kremówki, 2 opako-
wania cukru waniliowego, 70 g cukru, 
8 listków żelatyny, okrągły biszkopt 
Polewa: 200 ml soku z truskawek, ły-
żeczka cukru, łyżeczka skrobi ziemnia-
czanej, szczypta kwasku cytrynowego 
 
Truskawki umyć, usunąć szypułki. Po-
łowę owoców przekroić na pół, resztę 
na ćwiartki. Jogurt zmiksować z kre-
mówką i cukrami. Żelatynę zalać 5 łyż-
kami zimnej wody. Gdy zmięknie, pod-
grzewać, aż się rozpuści. Przestudzić. 

Dodać 3 łyżki 
jogurtu i szyb-
ko wymieszać. 
P o ł ą c z y ć  
z resztą masy. 
Biszkopt wło-
żyć do tortow-
nicy. Boki obłożyć połówkami truska-
wek, pozostałe owoce ułożyć na cie-
ście. Zalać tężejącą masą i wstawić do 
lodówki. Składniki na polewę gotować 
przez minutę. Ostudzoną polewą po-
kryć wierzch deseru. Chłodzić 3 godzi-
ny.  
 
Źródło: miesięcznik Claudia 

Składniki: 
100 g jagód mrożonych, 1/2 banana, 2 
serki homogenizowane waniliowe (po 
160 g), 1 łyżeczka soku z cytryny, 2 ły-
żeczki żelatyny, borówka amerykańska 

do dekoracji 
(można za-
stąpić np. bitą 
śmietaną) 
 
Rozmrożone 
jagody, bana-
na, sok z cy-
tryny i serki 
z m i k s o w a ć 
b l e n d e r e m  

na jednolitą masę. Żelatynę rozpuścić 
w minimalnej ilości gorącej wody. 
Sprawdzić, czy nie ma grudek. Do żela-
tyny wlać 4 łyżki jagodowej masy. 
Energicznie i dokładnie wymieszać. Te-
raz mieszankę wlać do pozostałej masy 
jagodowej. Wymieszać. Można mikse-
rem bądź blenderem. Tak przygotowa-
ną masę serowo-jagodową przelać  
do szklaneczek. Wstawić na 1 godz.  
do lodówki. Udekorować świeżymi 
owocami, 
 bądź bitą śmietaną. 
 
Źródło: http://zjemto.blox.pl/2014/01/
Jagodowe-serniczki-w-szklankach.html 

Czas na letnie przysmaki! Oto przepisy, które pozwolą Wam delektować 
się owocami sezonowymi. Świeże i pyszne desery w sam raz na męczą-

ce upały… Smacznego! 
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Każdy uczeń klasy drugiej gimnazjum ma obowiązek realizować projekt edukacyjny. Oto 
projekty, jakie nasi gimnazjaliści zrealizowali w tym roku szkolnym: 
 Jak słowem i muzyką uczcić Dzień Edukacji Narodowej? - przygotowanie uroczystości 

szkolnej, opiekun p. Joanna Kowalik 
 Wpływ odżywiania na rozwój młodego organizmu, wiek 13- 16 lat - opiekun p. Adam Chle-

bek 
 Czy można polubić sztukę? - opiekunowie: p. Marta Kucharska- Żądło 
 Zdrowe święta - opiekun p. Barbara Spyra 
 Czy muzyka ludowa daje możliwości popularności? - opiekun p. Halina Mitoraj 
 Czy znamy polskich noblistów? - opiekun p. Teresa Domin 
 Gry komputerowe - korzyści i zagrożenia, opiekun p. Monika Czapla 
 Czy języka niemieckiego można się uczyć poprzez zabawę? - opiekun p. Danuta Rafacz 
 Czy ludzkie oko może kłamać? - opiekun p. Agnieszka Leśnicka  w zastępstwie p. Halina 

Kowalik 
 Czas wolny dawniej i dziś - więcej różnic czy podobieństw? - opiekun p. Agata Klimowska 
 Czy młodzież szkolna powinna uczyć się udzielać pierwszej pomocy? - opiekun p. Krzysz-

tof Udziela 

Oto konkursy oraz zawody sportowe,  

w których brali udział nasi uczniowie. Nie 

wszystkie zostały wymienione, ale wszyst-

kim gratulujemy! 

Konkurs recytatorski etap szkolny, gminny 

oraz powiatowy 

Dyktando organizowane przez PPWSZW w 

Nowym Targu- finał - II miejsce Wiktoria 

Wiatrowska III b 

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe - 

finalistkami zostały Wiktoria Wiatrowska, 

Katarzyna Kukułka oraz Joanna Skupień 

Konkurs przedmiotowy z języka niemieckie-

go organizowany przez Kuratorium Oświaty 

w Krakowie - etap rejonowy - Krzysztof 

Jarończyk II 

Konkurs przedmiotowy z języka angielskie-

go organizowany przez Kuratorium Oświaty 

w Krakowie- etap rejonowy Wiktoria Wia-

trowska 

Konkurs przedmiotowy z geografii organizo-

wany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie 

- w etapie rejonowym wzięli udział Wiktoria 

Wiatrowska, Marcin Kowalczyk i Dawid Skó-

bel, w etapie wojewódzkim wzięli udział  Da-

wid Skóbel-finalista i Wiktoria Wiatrowska  

- laureat. 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny 

„ALBUS”, wyróżnienie Marcin Kowalczyk kl. 

III b 

Dzień Europejski: Konkurs Wiedzy o Euro-
pie I m. Dawid Skóbel, II m. Marcin Kowal-
czyk, III m. Alicja Kojs, Konkurs Języka Nie-
mieckiego - I m. Krzysztof Jarończyk, II m. Da-
wid Skóbel, III m. Szymon Miętus i Marcin 
Kowalczyk 
Konkurs przedmiotowy z biologii organizo-

wany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, 

etap rejonowy - Izabela Solarczyk i Dawid 

Skóbel 

Konkurs przedmiotowy z fizyki organizowa-

ny przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, 

etap rejonowy -Alicja Kojs 

Gminny Konkurs Pieśni Góralskiej - III miej-

sce zajęła Iwona Stopka (III c) 

XI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angiel-

skiej w Nowym Targu - II miejsce - Żaneta 

Malec, III miejsce -Katarzyna Kukułka 

Majówka Papieska na Bachledówce - 
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konkurs góralskiej pieśni religijnej -

wyróżnienie dla Żanety Malec, Kamili Bafii, 

Magdaleny Chandze, Barbary Toczek 

XXX Muzykowanie na Duchową Nutę - wy-

różnienie dla Żanety Malec 

 

ZAWODY SPORTOWE 

Piłka nożna chłopców - etap gminny I miej-

sce, etap rejonowy V miejsce 

Piłka nożna dziewcząt - etap rejonowy I 

miejsce, etap rejonowy V miejsce 

Tenis stołowy turniej drużynowy - etap 

gminny I miejsce dziewcząt, III miejsce chłop-

cy, etap powiatowy II miejsce dziewczęta, IV 

miejsce chłopcy 

Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne: bieg 

na 1000 m I miejsce Wojciech Skorusa, 

pchnięcie kulą I miejsce Klaudia Jamborska - 

etap wojewódzki VIII miejsce 

Piłka siatkowa - etap gminny drużyny mie-

szanej I miejsce 

Piłka siatkowa chłopcy- etap gminny III 

miejsce, dziewczęta etap gminny II miejsce, 

etap rejonowy II miejsce, etap powiatowy V 

miejsce,   

Coca-cola Cup - awans do II rundy 

Tenis stołowy dziewczęta- etap gminny II 

miejsce, etap powiatowy VI miejsce, chłopcy -

etap gminny III miejsce 

Zawody lekkoatletyczne: 

Chłopcy drużynowo – etap gminny II miejsce, 

etap powiatowy IV miejsce 

Dziewczęta - etap gminny III miejsce 

indywidualnie chłopcy: 

Rzut oszczepem- etap powiatowy I miejsce- 

Krystian Żuchowski 

Bieg na 100 m - etap gminny II miejsce- Hu-

bert Marduła, III miejsce Kamil Wilczek 

Bieg na 1000 m - etap gminny I miejsce -

Wojciech Skorusa, etap powiatowy III miej-

sce Wojciech Skorusa 

Skok w dal - etap gminny II miejsce- Woj-

ciech Skorusa 

Indywidualnie dziewczęta: 

Rzut oszczepem - etap powiatowy I miejsce- 

Sylwia Piekielnicka 

Pchniecie kulą – etap gminny II miejsce- 

Klaudia Jamborska 

Skok w dal - etap gminny III miejsce Kata-

rzyna Gonciarczyk 

Na pewno je znacie, niektórzy z pasją nosicie. 
Przedstawiam Wam dwa popularne rodzaje 
obuwia: trampki oraz martensy. 
Trampki - wymyślono je w Stanach Zjedno-
czonych, w firmie Marquisa M. Converse’a.  
W 1908 roku wyprodukowano pierwszy mo-
del tego obuwia, nazywany „All Stars”, prze-
znaczony dla koszykarzy. Buty miały grubą 
gumową podeszwę i czarny płócienny 
wierzch sięgający ponad kostkę. Znakiem fir-
mowym była gwiazda na kostce. W latach 
pięćdziesiątych XX wieku trampki stały się 
ulubionymi butami  i  młodzieżowego  buntu, 
a także swoistego stylu życia. W trampkach 
występowały gwiazdy rocka, były typowym 
symbolem punków, nosili je również młodzi 
intelektualiści. Obecnie na rynku są niezliczo-
ne modele tych ponadczasowych butów. Mile 

widziane nie tylko z dżinsami, ale także z su-
kienką… 
Martensy - zostały wymyślone przez doktora 
Klausa Märtensa. W czasie II wojny świato-
wej, będąc na przepustce, doznał kontuzji 
kostki. Jego sztywne wojskowe buty utrud-
niały rehabilitację. Udoskonalił więc obuwie - 
użył miękkiej skóry, zastosował gumową po-
deszwę. Po wojnie dr Märtens  zainteresował 
swoim pomysłem cywilnych producentów. 
Sprzedaż szła tak dobrze, że spróbowali oni 

zdobyć rynek międzyna-
rodowy. I udało się. Noszą 
je zarówno robotnicy w 
pracy, jak i muzycy wyko-
nujący różne rodzaje mu-
zyki. I oczywiście ich fani. 

Wiktoria Wiatrowska 
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J ak można spędzić wakacje? Cóż… Te-
mat oklepany i wyczerpany  
przez wiele osób. Nie wiadomo, co 

pisać, ale postaram się Wam coś sen-
sownego doradzić. 
 Jestem miłośniczką książek, więc 
wszystkim, którzy podzielają moją pa-
sję, radzę się tym zająć. Nie musicie ku-
pować nowych egzemplarzy powieści. 
W bibliotece też można znaleźć ciekawe 
tytuły. W Internecie także są dostępne 
książki. Możecie ściągnąć je na telefon, 
tablet lub czytnik ebooków. Jednak nie 
jest to tak satysfakcjonujące jak przeczy-
tanie papierowej książki. Poza tym uży-
wanie telefonu jest męczące dla oczu. 
Jednak, kiedy koniecznie chcecie dowie-
dzieć się, jaki jest ciąg dalszy, to całkiem 
dobre rozwiązanie. :) 
 Najważniejszy jest ruch! Codzienna 
jazda na rolkach, rowerze i bieganie 
sprawi, że przestaniecie się śmiertelnie 
nudzić, zadbacie o swoje ciało i poczuje-
cie się o wiele lepiej. Proponuję także 

pływanie albo 
spacery.  
 Warto rów-
nież wybrać się 
kilka razy do ki-
na. Wypad na 
film z przyja-
ciółmi to sama 
przyjemność!  
 Niektórzy 
nie doceniają  
walorów Polski. 
Nie trzeba prze-

cież wyjeżdżać za granicę, aby zwiedzić  
interesujące miejsca. W naszym woje-
wództwie nie brakuje pięknych okolic. 
30 minut w Internecie wystarczy, aby 
znaleźć punkty wypadowe na wakacje. 

 Najprostszym sposobem jest rów-
nież leniuchowanie. Jeżeli macie ogród 
przed domem, to jesteście szczęściarza-
mi! Rozłóżcie dmuchany basen, parasol-
kę, zróbcie pyszne przekąski i korzystaj-
cie ze słońca. Oczywiście nie zapominaj-
cie o kremie z filtrem! 
 Bardzo fajnym sposobem na odpę-
dzenie nudy jest nauka języka obcego, 
na który nie mieliście wcześniej czasu. 
W księgarni stacjonarnej bądź interne-
towej bez problemu znajdziecie książki 
oraz płytki, które pomogą Wam w przy-
swajaniu nowej wiedzy. 
 W trakcie wakacji warto rozwijać 
swoje zdolności artystyczne. Może 
chcielibyście spróbować scrapbookin-
gu? Jest to sztuka ręcznego tworzenia  
i dekorowania albumów ze zdjęciami  
i pamiątkami rodzinnymi. Podstawowy-
mi materiałami do ozdabiania są: kolo-
rowy papier,  nożyczki do wycinania 
„falbanek” i „ząbków”, pieczątki dekora-
cyjne, naklejki, dziurkacze, pisaki z bro-
katem itp. Nie ma tu określonych zasad, 
reguły tworzenia są dowolne. Dobra za-
bawa przede wszystkim! 
 Może masz gdzieś w szafie dawno 
zapomniane gry planszowe? To świetny 
sposób na zabicie nudy i zacieśnienie 
więzi z rodziną. 
 Tradycyjny sposób na spędzenie 
wolnego czasu to grill z kolegami i 
po prostu cieszenie się obecnością bli-
skich. Ciągłe granie na Play Station czy 
w Internecie nie jest korzystne dla Wa-
szego zdrowia. Nie spędźcie całych wa-
kacji, marnując czas na tego typu zaję-
cia! 

 
Wspaniałych wakacji! 
Wiktoria Wiatrowska 
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Dla Bułki i Lolitki od Cikusia, kiedy następny wypad nad wodę?:P 

Dla cosnocka od Mery:) 

Dla całej II a od Natali, wspaniałych wakacji! 

Dla kochanej p. Małgorzaty Stopki– Studenckiej -życzymy miłych wakacji i odpo 

czynku od nas, kl II a:) 

Dla ukochanej kl III b od Karoliny Majdy, tęsknię! 

Pozdrowienia dla wszystkich Pań z gimnazjum oraz podziękowania za trud włożony 

w moją edukację:D Karolina Majda 

Dla Kingi i Marioli od Oli, miłych wakacji:D 

Dla Oli I Kingi od Marioli:P 

Pozdrawiam gang Łolsyna:) 

Dla wszystkich wielbicieli kąpieli na naszym Dunajcem, wakacje za parę dni:) 

Dla mojej klasy II c- życzę miłych wakacji, wychowawczyni:) 

Dla wszystkich nauczycieli gimnazjum- życzymy spokojnych, słonecznych wakacji:) 

redakcja gazetki 

Dla najlepszych nauczycieli od “wspaniałej” III b 

Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy udanych wakacji kl III b 

Od III  b dla III a za łatwy mecz:3 

Przepraszamy za wszystkie problemy, przykre słowa. Dziękujemy za wspaniałe 3 

lata w murach naszej szkoły. Życzymy wszystkiego, co najlepsze; zdrowia, szczęścia 

oraz spełnienia marzeń! Dla p. Krystyny Kopeć od kl III b. 

Prosimy nauczycieli o wybaczenie niektórych słabych wyników egzaminów. KL III b 
 
Dla najlepszych przyjaciół: Wiktorii, Oli i Dawida od Daniela za najlepiej spędzo-
ne lata gimnazjum 
 
To były przepiękne 3 lata… Pełne radości z sukcesów, ale też zdenerwowania przed 
sprawdzianami i kartkówkami. Wszystkim nauczycielom dziękuję za wspaniałe na-
uczanie. Nigdy nie zapomnę tych lekcji. Dziękuję także mojej klasie za tyle pięknych 
wspomnień. Oczywiście nie zawsze było różowo, ale i tak będę powracać w przyszłości 
myślami do tych lat. Tutaj przekonałam się o sile przyjaźni i za to dziękuję Oli oraz Da-
nielowi. Życzę wszystkim cudownych wakacji! A moim rówieśnikom wyboru odpo-
wiedniej szkoły i odnalezienia się w nowej szkole! Wiktoria, kl. III b 
Wreszcie wychodzimy z tej szkoły! Ania i Janka 
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 12   i 13 czerwca 2014r na Orliku w Czarnym Dunajcu  odbył się Turniej 

Piłki Nożnej „6-ki piłkarskie” szkół gimnazjalnych w kategorii dziewcząt 

(13.06.) oraz chłopców (12.06). Nasze dziewczęta po zaciętej walce uległy 

drużynie z Załucznego. Jednakże „Królem”  (może Królową?) strzelców zo-
stał Sylwia Piekielnicka, a najlepszym bramkarzem (bramkarką?) turnie-

ju została Klaudia Jamborska. Opiekun: p. Krzysztof Udziela. Drużyna męska rozegrała 
mecze w dniu 12 czerwca  i niestety uległa Gimnazjum  Ciche nr 2 JPII oraz Piekielnikowi, 
zajmując III miejsce.  Opiekun drużyny: p. Adam Chlebek.  Zwycięskie drużyny otrzy-
mały puchary, natomiast pozostali dyplomy. Na-
grody ufundował Wójt Gminy Czarny Dunajec p. 
Józef  Babicz . 
 
Oprac. Na podstawie materiałów z CKIP  

Tam też znajdziecie więcej zdjęć z rozgrywek.:) 

 

 

 

 

 

   
 W dniu 17  czerwca 2014r nasi gimnazjaliści wzięli udział w zawodach w piłce siatkowej szkół 

gimnazjalnych w ramach Memoriału im. Zdzisława Duraja w Podczerwonem. Nasza drużyna w skła-

dzie: Alicja Kojs ,Agnieszka Kojs ,Katarzyna Masny , Halina Masny ,Katarzyna  Pardoł, Maciej  Maru-

sarz,Piotr Lenart ,Stanisław Spankowski ,Krystian  Żuchowski pod opieką p. Krzysztofa Udzieli zajęła 

II miejsce. Puchar i dyplom ufundował Wójt Gminy Czarny Dunajec p. Józef  

Babicz.  

 

II Festiwal Piosenki Angielskiej 

Dnia 17 czerwca 2014 r. w Rabce – Zdroju odbył się II Festiwal Piosenki Angielskiej. Około 

godziny 9.00 Kasia Kukułka, Julia Wiatrowska, Kamila Bafia, Żaneta Malec oraz Wiktoria 

Wiatrowska przyjechały na miejsce. Przygotowywały się pod opieką Pani Zofii Kierkowskiej 

oraz Pani Barbary Spyry. Występy na scenie poprzedziły preselekcje mające miejsce w po-

bliskim gimnazjum. W pięciu salach dwoje jurorów wysłuchiwało krótkie występy a capella. 

Spośród 105 uczniów 23 mogło wystąpić na scenie w Muszli Koncertowej. Jedynie Kasi uda-

ło się przejść eliminacje, ale niestety nie zdobyła żadnego wyróżnienia. Mimo to nasi repre-

zentanci zapamiętają ten wspólny wyjazd. Życzymy powodzenia w przyszłym roku! 

Wiktoria Wiatrowska 

http://www.ckip.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=2
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