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                 Ósmoklasiści zastanawiają się nad wyborem nowej szkoły.
                                       Gdzie się dalej kształcić?
                          Może w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych?

     Dnia 4 marca 2021 roku uczniowie klasy VIII wzięli udział w spotkaniu z Dyrektorem
Zespołu Szkół w  Świątnikach Górnych, Panem T. Kurkiem, który szczegółowo
przybliżył ofertę kształcenia w tej szkole.
     Uczniowie mogą uczyć się w dwóch profilowanych klasach Liceum
Ogólnokształcącego, dwóch Technikach i Szkole Branżowej.
- Klasa ogólna LO oferuje trzy języki obce do wyboru (niemiecki, hiszpański,
francuski).
- Klasa mundurowa LO odbywa ćwiczenia na poligonie wojskowym i strzelnicy.
Współpracuje ze strażą pożarną, wojskiem i policją.
- Uczeń Technikum Logistyki odbywa praktyki staże zawodowe w firmach
logistycznych w okolicach Krakowa, a także za granicą (na Sycylii). Zdaje 2 egzaminy
zawodowe (po klasie II i w połowie klasy IV).
- Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych bierze udział w szkoleniu kadry
odpowiadającej za ciągłość pracy i niebezpieczeństwo portów lotniczych oraz bierze
udział w praktykach i stażach zawodowych na lotnisku w Krakowie - Balicach.
- Szkoła Branżowa prowadzi klasy wielozawodowe. Wszyscy uczniowie uczą się
przedmiotów podstawowych w budynku ZS, a wybrane przedmioty zawodowe
realizowane są w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie. Pomoc w
organizacji praktyk można uzyskać u pana Jacka Zawady, kierownika do spraw
praktyk.
     Prelegent podkreślił, że Zespół Szkół to nie tylko nauka. Szkoła organizuje kursy
prawa jazdy, zimowe wyjazdy na narty, wyjazdy na poligon, wycieczki po Polsce i
Europie, lekcje muzealne, wizyty w radiu RMF i Telewizji Kraków. Uczniowie
podejmują wiele inicjatyw społecznych i patriotycznych. Trenują w różnorodnych
sekcjach sportowych.
     Dyrektor przypomniał, że w maju rusza wstępna rekrutacja. Na lipiec zaplanowano
obóz integracyjny dla nowych uczniów. Aktualnych informacji na temat przyjęć do ZS
można szukać na stronie internetowej zs-swiatniki.pl . Możliwe jest indywidualna
wizyta w szkole po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
Spotkanie było niezwykle interesujące, Nasz gość w przystępny sposób przybliżył
działalność Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych.
                                  
                                                                                                                 Mateusz Dyduła kl.8

 Zespół redakcyjny: pani A. Nowak, Nina Czeluśniak, Mateusz Dyduła, Otylia Korczak, Oliwia Wrona
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                KONKURS FOTOGRAFICZNY!
                         Redakcja szkolnej gazetki Michalinka serdecznie zachęca 
                            wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału 
                             w konkursie na najlepszą fotografię w kategoriach:

,,Piękno krajobrazu naszych miejscowości’’ – dedykowany dla uczniów klas 4 – 8
,,Co w trawie piszczy’’ – dedykowane dla uczniów klas 1 - 3

Jury doceni talent, indywidualizm, a przede wszystkim samodzielność autorów.

    Trzy najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w wydaniu naszej gazetki, a autorzy 
    otrzymają ciekawe nagrody. 
    Prace prosimy przesyłać na adres:  konkurs.michalinka@gmail.com. 

   Warunki udziału w konkursie:
- Zdjęcie wykonane telefonem komórkowym, bez obróbki, filtrów i korekcji.
- Ostateczny termin nadsyłania prac - 16 kwietnia.                                                             
- Każdy z uczestników może przesłać tylko jedno zdjęcie.
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                    Redakcja

mailto:konkurs.michalinka@gmail.com
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rocznicowa

kl.1

Uczniowie klasy pierwszej         
    z Panią E. Kozłowską 
przygotowali piękną wystawę,
na której znalazły się portrety
Patronki naszej szkoły
wykonane przez
pierwszoklasistów.

 Pamiętamy o naszej Patronce,
      naśladujemy jej    postawę   
    
             organizując                          
         
        akcje  charytatywne,
   dbając o kulturę osobistą,
       zdobywając wiedzę,
       kochając ojczyznę,
        pielęgnując tradycję.

gazetka

-
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                            K O N K U R S Y       P R Z E D M I O T O W E

      Pomimo niesprzyjających warunków wynikających z trwającej epidemii i zdalnego
nauczania, ambitni uczniowie klas siódmych i ósmej wzięli udział w licznych
konkursach organizowanych przez kuratorium.
     Duża grupa uczniów przygotowywała się najpierw do szkolnego etapu
Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego, Języka Angielskiego, Historii, Biologii i
Fizyki. Mieli oni możliwość poszerzenia wiedzy i sprawdzenia swoich umiejętności.
Cieszy to, że chciało im się chcieć i podejmować wysiłek zgłębiania tajemnic nowych
obszarów wiedzy, która z pewnością wcześniej czy później zaprocentuje.

         Miło jest nam poinformować, że w drugim etapie konkursów (regionalnym)     
     reprezentowali naszą szkołę uzyskując wysokie wyniki następujący uczniowie:
                 Nina Czeluśniak kl.7 a i Piotr Reyman kl. 8 – język angielski
                                    Maria Stryszowska kl.8 – historia
                                          Antoni Jangrot – biologia

                                             G R A T U L U J E M Y !

                                          
         HUMOR

Nauczyciel wchodzi do klasy i
mówi:
Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo
nie przyłapię na ściąganiu!
I my mamy taką samą nadzieję! -
odpowiadają dzieci.

Nauczyciel napisał na tablicy wzór
chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu
języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi
nauczyciel. - To kwas siarkowy.

Ostatniego dnia szkoły nauczyciel
żegna się z uczniami:
- Życzę wam wesołych wakacji
oraz tego, abyście we wrześniu
wrócili do szkoły mądrzejsi.
- Nawzajem, proszę pana!

wybrała: Nina Czeluśniak
źródło:
Kędzior T., "Humor - szkoła", 
 https://www.sp-8.pl  
[dostęp: 4 .03.2021]

Nauczycielka do Kasi:
- Przyznaj się ściągałaś od Jasia!
- A skąd pani o tym wie?
- Bo, obok ostatniego pytania on
napisał: "nie wiem", a ty " ja też ".

- Zosiu, to nie jest maseczka w
której poszłaś do szkoły.
- Tak, ale zamieniłam się z Kasią,
bo była ładniejsza.

Małgosia stoi przed nauczycielem i
płacze.
- Nie zasłużyłam na jedynkę...
- Masz rację, ale to najniższy
stopień, jaki przewiduje regulamin!

- Proszę pani, czy można być
karanym za to, czego się nie
zrobiło?
- Nie Aniu, w żadnym wypadku.
- To dobrze, proszę pani, bo ja nie
zrobiłam pracy domowej.

https://www.sp-8.pl/
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      Łyżwiarstwo figurowe – pasja mojego życia

Dla uściślenia – łyżwiarstwo dzieli się na figurowe,
synchroniczne i szybkie. Sportowców uprawiających
łyżwiarstwo szybkie nazywa się panczenistami.
Wyścigi łyżwiarzy są sportem olimpijskim od 1924 r. 
Łyżwiarstwo figurowe nie jest sportem ani łatwym w
nauce, ani obejmującym jedynie regularne treningi na
tafli lodowej. To, co przeciętny widz zobaczy w
telewizji przy okazji np. Mistrzostw Europy, Świata czy
Igrzysk Olimpijskich, to tylko niewielki ułamek tego,
czemu łyżwiarze poświęcają całe swoje
życie. Łyżwiarstwo figurowe, jak każdy sport, pozwala
na wypracowanie takich cech charakteru
jak punktualność, determinacja, koncentracja,
umiejętność radzenia sobie ze stresem, czy
organizacji czasu. Uczy samokontroli oraz rywalizacji
w sportowym duchu fair-play. Pozwala również na
nawiązanie wspaniałych znajomości i uczy jak należy
współpracować w grupie. Po osiągnięciu
odpowiednich umiejętności pozwala również na
zobaczenie świata, poprzez uczestnictwo w
zawodach. 

        Łyżwiarstwo figurowe jest jedną z
najbardziej zjawiskowych aktywności
fizycznych. Skoki, piruety, spirale,
podnoszenia to elementy jazdy, które
robią wrażenie. Łyżwiarze figurowi muszą
mieć zdolności taneczne, wyczucie rytmu
oraz gibkie, wysportowane ciało. Dla mnie
łyżwiarstwo figurowe jest czymś znacznie
więcej niż sportem. Jest sztuką z
pogranicza tańca, gimnastyki, baletu i
koordynacji ruchowej. Jest umiejętnością
opowiedzenia pewnej historii za pomocą
połączenia tych wszystkich elementów.
     
     Nazwa „łyżwiarstwo figurowe” wzięła się od
śladów, jakie pozostawiają łyżwy na lodzie, a nie od
figur tanecznych. Jeszcze do niedawna sędziowie na
zawodach oceniali jazdę obowiązkową – kreślone
precyzyjnie ósemki, paragrafy i pętlice. Łyżwiarz
musiał przejechać po tym samym śladzie trzy razy. Po
zlikwidowaniu figur obowiązkowych, jako mało
widowiskowych dla widzów, łyżwiarstwo figurowe
zyskało na atrakcyjności i wzniosło się na wyżyny
trudności technicznych: najwięksi mistrzowie skaczą
skoki z czterema obrotami.
Warto wiedzieć, że prekursorem dzisiejszego
łyżwiarstwa figurowego był Jackson Haines, który po
raz pierwszy wprowadził na lód elementy tańca i figury
wykonywane w rytm muzyki.
Na początku kroki łyżwiarskie nie były zbyt
skomplikowane, dopiero gdy panowie Urlich Salchow,
Axel Paulsen i Werner Rittberger zaczęli hulać po
przydrożnych stawach i wymyślać skoki (nazwane
później od ich nazwisk) poprzeczka się podniosła
szczególnie dla zawodników, którzy chcieli sprostać
późniejszym olimpijskim wymaganiom.
Jako dyscyplina sportowa łyżwiarstwo uznane zostało
w 1892 roku i w tym czasie powstał również
Międzynarodowy Związek Łyżwiarski. 
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Jazdę na łyżwach należy rozpocząć od kilku
istotnych rzeczy: 
    1. Musisz mieć lodowisko 
    2. Musisz uzbroić się w odpowiednie nastawienie i 
        być zdeterminowanym (upadki bolą)
    3. Musisz posiadać odpowiednie łyżwy – dla 
         początkujących stawiających pierwsze kroki na
         lodzie wystarczą łyżwy ogólnodostępne, jednak
         wykonując pierwsze skoki, piruety,
         przekładanki itd. konieczne jest zaopatrzenie     
         się w buty łyżwiarskie o odpowiednim
         indeksie twardości, które chronią staw 
        skokowy.               
    4. Przed treningiem dobrze jest zaliczyć ostre
        rozciąganie, trening wszechstronny i zajęcia 
        imitacyjne. 
    5. Po czasie spędzonym na treningu właściwym
        tj. na lodowisku, trzeba niejednokrotnie liczyć się
        z zakwasami.

Wiadomo, że aby jak najlepiej radzić sobie na tafli, nie
można ograniczać się tylko do treningów na lodzie.
Trzeba pracować nad swoją kondycją również poza
lodowiskiem. Kiedy zaczynasz regularnie uprawiać
łyżwiarstwo figurowe na początku widzisz tylko
pozytywne skutki. Szybkie postępy w nauce
elementów, lepsze samopoczucie, ładniejsza
sylwetka, pierwszy zarys mięśni tu i ówdzie. To
wszystko super, ale przychodzi moment, w którym
ujawnia się ciemniejsza strona częstych treningów.
Dopadają Cię przeciążenia, naciągnięcia, siniaki a w
skrajnych sytuacjach nawet urazy stawów skokowych.
Jednym z bardzo popularnych łyżwiarskich urazów
jest rozcięcie brody.

Na łyżwach stanęłam, gdy miałam ok. 5 lat –
wówczas bez entuzjazmu =). Dopiero ok. 4 lata
temu złapałam bakcyla łyżwiarskiego. Czym dla
mnie jest ten sport? Pasją. Czymś, co daje radość,
motywację i poczucie, iż żaden dzień nie jest
stracony, bo każdego dnia choć odrobinę
wychodzi coś lepiej. W moim przypadku
powiedzenie „zostawić kogoś na lodzie” znaczy
tyle, co „uczynić kogoś najszczęśliwszym
człowiekiem na świecie”.

Obecnie łyżwiarstwo amatorskie dość mocno się
rozwinęło i na szczęście coraz rzadziej słyszy się
osądy, że nie ma sensu próbować go w tak starym
wieku (tak, tak, prawdziwi mistrzowie łyżwiarstwa
figurowego swoją przygodę na lodzie zaczynali
zazwyczaj w wieku 3,5 – 4 lat). Jednak mimo
wszystko, zdecydowanie polecam spróbować
każdemu, bez względu na to, czy miałoby to być tylko
wyjście w ramach koleżeńskiego spotkania, czy nauka
przekładanki… czy odkrycie nowej pasji i dołączenie
do grona amatorskich łyżwiarzy figurowych. Nic się
nie traci, a można jedynie zyskać.

                                               Otylia Korczak kl. 8

Źródło:
natafli.pl
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               Pożegnalne wspomnienie...

 
            W mroźny sobotni dzień 13 lutego
            Podhalański zaduł wiatr
            I porwał Cię przed tron Boga dobrego.
            On przerwał Twe cierpienie
            I oddał w ręce Podstolickiej Pani,
            By przeniosła Cię do miejsca,
            Gdzie służyłeś Jej  tu blisko 40 lat.
            Wypełniłeś swe posłannictwo
            I na parafialnym cmentarzu
            Spocząłeś wśród swoich,
            By w ich pamięci trwać.
                      - Spoczywaj w pokoju-

     
     Na początku Wielkiego Postu pożegnaliśmy księdza prałata Jana Pałasza - wieloletniego
proboszcza parafii Podstolice, do której należy nasza miejscowość.
    W naszej parafii pracował blisko 40 lat, a czas Jego posługi proboszczowskiej przypadł na
piękny okres pontyfikatu Jana Pawła II, z którym był mocno związany, również poprzez
przyjacielskie więzy jakie łączyły go z kardynałem Dziwiszem. To właśnie kardynał Dziwisz
celebrował mszę, po której ciało zmarłego pochowano na podstolickim cmentarzu.
     Ksiądz Pałasz objął probostwo w Podstolicach w 1982 roku i z wielkim zapałem przystąpił
do pracy. Jego staraniem i dzięki zaangażowaniu parafian pokryto dach kościoła miedzianą
blachą, odrestaurowano drewnianą elewację i wnętrze zabytkowego kościółka, zrobiono
chodnik wokół budowli, ogrodzono cmentarz... Wielce uroczyście obchodzono 700-lecie
parafii.
      Proboszcz Jan Pałasz dbał o wychowanie dzieci i młodzieży. W latach 80 – tych
katechizował młodzież ze szkół średnich. Lekcje odbywały się wtedy w salce katechetycznej
na plebanii w soboty, a przybywała na nie pieszo młodzież z całej parafii, która wówczas
obejmowała również Rzeszotary. Dzieci ze szkoły podstawowej uczyły się wtedy w salkach
starego domu obok szkoły, a pracowali z nimi wikariusze.
    Duszpasterz chętnie współpracował ze szkołami, uzgadniał plan lekcji, czas rekolekcji,
zapraszał dzieci do wystawienia jasełek w kościele, a w kolejnych latach gościł na jasełkach,
spotkaniach opłatkowych, jubileuszach w szkole – zawsze z dobrym słowem i modlitwą.
      To on poświęcił pamiątkową tablicę informującą o Patronce naszej szkoły- Michalinie
Stasiukowej, w dniu nadania szkole jej imienia, a potem przez wiele lat w ten dzień, który był
również rocznicą śmierci Pani Kierowniczki odprawiał w intencji Jej i naszej społeczności
szkolnej msze święte.
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Poświęcenie tablicy dedykowanej
Patronce szkoły.

Obchody 120. rocznicy powstania pierwszej

szkoły w Ochojnie

    
   Cieszył się bardzo z otwarcia nowej szkoły w Podstolicach, co gwarantowało dzieciom
lepsze warunki nauki, bo do tej pory starsi uczniowie z tej miejscowości uczyli się w szkole w
Ochojnie.
W latach, gdy religia wracała do szkół, kierował młode osoby na studia  teologiczne, 
wprowadzając katechetów świeckich do szkół.
     Czas, w którym ks. Pałasz pasterzował naszemu środowisku, to lata powstania i rozkwitu
działających przy parafii Orkiestry Dętej i chóru „Ziarenko”. To okres działalności KSM i oazy,
a także reaktywacji pieszych pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym okresie wielu
młodych ludzi związało się z Kościołem i podjęło w nim służbę. Księżmi zostali: o. Dominik
Jałocha, Mieczysław Gawor, Jarosław Chlebda, Paweł Burda, a do zakonu wstąpiła Irena
Kozioł- siostra Regina, która już ponad 20 lat jest misjonarką w Kamerunie.
     Prałat Jan Pałasz bardzo mocno i ładnie zapisał się na kartach podstolickiej parafii i
pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.
                                                                                                                Anna Nowak
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	Mateusz Dyduła kl.8
	KONKURS FOTOGRAFICZNY!
	Redakcja szkolnej gazetki Michalinka serdecznie zachęca
	wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału
	w konkursie na najlepszą fotografię w kategoriach:
	,,Piękno krajobrazu naszych miejscowości’’ – dedykowany dla uczniów klas 4 – 8 ,,Co w trawie piszczy’’ – dedykowane dla uczniów klas 1 - 3
	Jury doceni talent, indywidualizm, a przede wszystkim samodzielność autorów.
	Trzy najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w wydaniu naszej gazetki, a autorzy
	otrzymają ciekawe nagrody.
	Prace prosimy przesyłać na adres:  konkurs.michalinka@gmail.com.
	Warunki udziału w konkursie:
	- Zdjęcie wykonane telefonem komórkowym, bez obróbki, filtrów i korekcji. - Ostateczny termin nadsyłania prac - 16 kwietnia.                                                              - Każdy z uczestników może przesłać tylko jedno zdjęcie.
	K O N K U R S Y       P R Z E D M I O T O W E
	Pomimo niesprzyjających warunków wynikających z trwającej epidemii i zdalnego nauczania, ambitni uczniowie klas siódmych i ósmej wzięli udział w licznych konkursach organizowanych przez kuratorium.      Duża grupa uczniów przygotowywała się najpierw do szkolnego etapu Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego, Języka Angielskiego, Historii, Biologii i Fizyki. Mieli oni możliwość poszerzenia wiedzy i sprawdzenia swoich umiejętności. Cieszy to, że chciało im się chcieć i podejmować wysiłek zgłębiania tajemnic nowych obszarów wiedzy, która z pewnością wcześniej czy później zaprocentuje.
	Miło jest nam poinformować, że w drugim etapie konkursów (regionalnym)
	reprezentowali naszą szkołę uzyskując wysokie wyniki następujący uczniowie:                  Nina Czeluśniak kl.7 a i Piotr Reyman kl. 8 – język angielski                                     Maria Stryszowska kl.8 – historia                                           Antoni Jangrot – biologia
	G R A T U L U J E M Y !
	HUMOR

	Łyżwiarstwo figurowe – pasja mojego życia
	Łyżwiarstwo figurowe jest jedną z najbardziej zjawiskowych aktywności fizycznych. Skoki, piruety, spirale, podnoszenia to elementy jazdy, które robią wrażenie. Łyżwiarze figurowi muszą mieć zdolności taneczne, wyczucie rytmu oraz gibkie, wysportowane ciało. Dla mnie łyżwiarstwo figurowe jest czymś znacznie więcej niż sportem. Jest sztuką z pogranicza tańca, gimnastyki, baletu i koordynacji ruchowej. Jest umiejętnością opowiedzenia pewnej historii za pomocą połączenia tych wszystkich elementów.
	Nazwa „łyżwiarstwo figurowe” wzięła się od śladów, jakie pozostawiają łyżwy na lodzie, a nie od figur tanecznych. Jeszcze do niedawna sędziowie na zawodach oceniali jazdę obowiązkową – kreślone precyzyjnie ósemki, paragrafy i pętlice. Łyżwiarz musiał przejechać po tym samym śladzie trzy razy. Po zlikwidowaniu figur obowiązkowych, jako mało widowiskowych dla widzów, łyżwiarstwo figurowe zyskało na atrakcyjności i wzniosło się na wyżyny trudności technicznych: najwięksi mistrzowie skaczą skoki z czterema obrotami. Warto wiedzieć, że prekursorem dzisiejszego łyżwiarstwa figurowego był Jackson Haines, który po raz pierwszy wprowadził na lód elementy tańca i figury wykonywane w rytm muzyki.
	Dla uściślenia – łyżwiarstwo dzieli się na figurowe, synchroniczne i szybkie. Sportowców uprawiających łyżwiarstwo szybkie nazywa się panczenistami. Wyścigi łyżwiarzy są sportem olimpijskim od 1924 r.  Łyżwiarstwo figurowe nie jest sportem ani łatwym w nauce, ani obejmującym jedynie regularne treningi na tafli lodowej. To, co przeciętny widz zobaczy w telewizji przy okazji np. Mistrzostw Europy, Świata czy Igrzysk Olimpijskich, to tylko niewielki ułamek tego, czemu łyżwiarze poświęcają całe swoje życie. Łyżwiarstwo figurowe, jak każdy sport, pozwala na wypracowanie takich cech charakteru jak punktualność, determinacja, koncentracja, umiejętność radzenia sobie ze stresem, czy organizacji czasu. Uczy samokontroli oraz rywalizacji w sportowym duchu fair-play. Pozwala również na nawiązanie wspaniałych znajomości i uczy jak należy współpracować w grupie. Po osiągnięciu odpowiednich umiejętności pozwala również na zobaczenie świata, poprzez uczestnictwo w zawodach.
	Na początku kroki łyżwiarskie nie były zbyt skomplikowane, dopiero gdy panowie Urlich Salchow, Axel Paulsen i Werner Rittberger zaczęli hulać po przydrożnych stawach i wymyślać skoki (nazwane później od ich nazwisk) poprzeczka się podniosła szczególnie dla zawodników, którzy chcieli sprostać późniejszym olimpijskim wymaganiom. Jako dyscyplina sportowa łyżwiarstwo uznane zostało w 1892 roku i w tym czasie powstał również Międzynarodowy Związek Łyżwiarski.
	Obecnie łyżwiarstwo amatorskie dość mocno się rozwinęło i na szczęście coraz rzadziej słyszy się osądy, że nie ma sensu próbować go w tak starym wieku (tak, tak, prawdziwi mistrzowie łyżwiarstwa figurowego swoją przygodę na lodzie zaczynali zazwyczaj w wieku 3,5 – 4 lat). Jednak mimo wszystko, zdecydowanie polecam spróbować każdemu, bez względu na to, czy miałoby to być tylko wyjście w ramach koleżeńskiego spotkania, czy nauka przekładanki… czy odkrycie nowej pasji i dołączenie do grona amatorskich łyżwiarzy figurowych. Nic się nie traci, a można jedynie zyskać.
	Jazdę na łyżwach należy rozpocząć od kilku istotnych rzeczy:
	Wiadomo, że aby jak najlepiej radzić sobie na tafli, nie można ograniczać się tylko do treningów na lodzie. Trzeba pracować nad swoją kondycją również poza lodowiskiem. Kiedy zaczynasz regularnie uprawiać łyżwiarstwo figurowe na początku widzisz tylko pozytywne skutki. Szybkie postępy w nauce elementów, lepsze samopoczucie, ładniejsza sylwetka, pierwszy zarys mięśni tu i ówdzie. To wszystko super, ale przychodzi moment, w którym ujawnia się ciemniejsza strona częstych treningów. Dopadają Cię przeciążenia, naciągnięcia, siniaki a w skrajnych sytuacjach nawet urazy stawów skokowych. Jednym z bardzo popularnych łyżwiarskich urazów jest rozcięcie brody.
	Na łyżwach stanęłam, gdy miałam ok. 5 lat – wówczas bez entuzjazmu =). Dopiero ok. 4 lata temu złapałam bakcyla łyżwiarskiego. Czym dla mnie jest ten sport? Pasją. Czymś, co daje radość, motywację i poczucie, iż żaden dzień nie jest stracony, bo każdego dnia choć odrobinę wychodzi coś lepiej. W moim przypadku powiedzenie „zostawić kogoś na lodzie” znaczy tyle, co „uczynić kogoś najszczęśliwszym człowiekiem na świecie”.


	Pożegnalne wspomnienie...
	Na początku Wielkiego Postu pożegnaliśmy księdza prałata Jana Pałasza - wieloletniego proboszcza parafii Podstolice, do której należy nasza miejscowość.     W naszej parafii pracował blisko 40 lat, a czas Jego posługi proboszczowskiej przypadł na piękny okres pontyfikatu Jana Pawła II, z którym był mocno związany, również poprzez przyjacielskie więzy jakie łączyły go z kardynałem Dziwiszem. To właśnie kardynał Dziwisz celebrował mszę, po której ciało zmarłego pochowano na podstolickim cmentarzu.      Ksiądz Pałasz objął probostwo w Podstolicach w 1982 roku i z wielkim zapałem przystąpił do pracy. Jego staraniem i dzięki zaangażowaniu parafian pokryto dach kościoła miedzianą blachą, odrestaurowano drewnianą elewację i wnętrze zabytkowego kościółka, zrobiono chodnik wokół budowli, ogrodzono cmentarz... Wielce uroczyście obchodzono 700-lecie parafii.       Proboszcz Jan Pałasz dbał o wychowanie dzieci i młodzieży. W latach 80 – tych katechizował młodzież ze szkół średnich. Lekcje odbywały się wtedy w salce katechetycznej na plebanii w soboty, a przybywała na nie pieszo młodzież z całej parafii, która wówczas obejmowała również Rzeszotary. Dzieci ze szkoły podstawowej uczyły się wtedy w salkach starego domu obok szkoły, a pracowali z nimi wikariusze.
	Duszpasterz chętnie współpracował ze szkołami, uzgadniał plan lekcji, czas rekolekcji, zapraszał dzieci do wystawienia jasełek w kościele, a w kolejnych latach gościł na jasełkach, spotkaniach opłatkowych, jubileuszach w szkole – zawsze z dobrym słowem i modlitwą.
	Cieszył się bardzo z otwarcia nowej szkoły w Podstolicach, co gwarantowało dzieciom lepsze warunki nauki, bo do tej pory starsi uczniowie z tej miejscowości uczyli się w szkole w Ochojnie. W latach, gdy religia wracała do szkół, kierował młode osoby na studia  teologiczne,  wprowadzając katechetów świeckich do szkół.
	Czas, w którym ks. Pałasz pasterzował naszemu środowisku, to lata powstania i rozkwitu działających przy parafii Orkiestry Dętej i chóru „Ziarenko”. To okres działalności KSM i oazy, a także reaktywacji pieszych pielgrzymek do Kalwarii Zebrzydowskiej. W tym okresie wielu młodych ludzi związało się z Kościołem i podjęło w nim służbę. Księżmi zostali: o. Dominik Jałocha, Mieczysław Gawor, Jarosław Chlebda, Paweł Burda, a do zakonu wstąpiła Irena Kozioł- siostra Regina, która już ponad 20 lat jest misjonarką w Kamerunie.
	Prałat Jan Pałasz bardzo mocno i ładnie zapisał się na kartach podstolickiej parafii i pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.                                                                                                                 Anna Nowak
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