
 

K a d e c k i  

 Ż a c z e k  
PAŹDZIERNIK 2013 

PISMO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KS. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W KADCZY 

WYDANIE 1. 
 

 

 

 PIERWSZE WYDANIE  

  

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE! 
 

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer szkolnej 

gazetki „Kadecki Żaczek”! 

Naszym zamiarem jest comiesięczne podsumowanie i opisanie 

najważniejszych wydarzeń z życia naszej szkoły… ale nie tylko! 

Chcielibyśmy, aby każdy znalazł tu coś dla siebie, dlatego pragniemy, żeby 

nasza gazetka była urozmaicona różnorodnymi treściami, które będą 

znajdować się w następujących działach: 

  „Z życia szkoły” – dział poświęcony podsumowaniu bieżących 
wydarzeń z życia naszej szkoły 

 „Kącik literacki” – jest to porcja twórczości własnej uczniów, znaleźć 
tam będzie można różnego rodzaju opowiadania, wspomnienia, 
reportaże… 

 „Nasi ulubieńcy” – w tej części odnajdziemy wiele ciekawostek na 
temat zwierząt 

 „10 pytań do…” – to wywiady 
z ciekawymi osobami związanymi z naszą szkołą czy miejscowością. 

 „Ze szkolnego boiska” – dział sportowy gazetki. Znajdziemy w nim m. 
in. relację ze zmagań naszych uczniów w zawodach sportowych 
oraz wyniki „sportowca roku”. Nie zabraknie tam także ciekawostek 
ze świata sportu. 

 „Umysłowe igraszki” – coś żeby rozruszać tęgie umysły czytelników: 
krzyżówki, rebusy, zagadki. Czy poradzisz sobie z tym wyzwaniem? 

 „Śmiej się z nami” – jak to mówią: „śmiech to zdrowie”, dlatego 
redakcja przygotowała porcję tego „zdrowia”  

 „Dla najmłodszych” – Oj! Kredki pójdą w ruch! Wyciągamy rękę do 
tych, którzy chcą uwolnić duszę artysty, nieważne, czy jesteś starszy, 
czy młodszy, dodaj Kubusiowi i Prosiaczkowi blasku, pokoloruj ich! 
 

Wszystkich mających ciekawe pomysły, propozycje i chcących 

zamieszczać swoje artykuły w naszej gazetce, prosimy o kontakt 

z redaktorami gazetki. 
 

Serdecznie zapraszamy do lektury pierwszego numeru! 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 

 
Witaj Szkoło! Żegnajcie Wakacje! 

Uroczystym apelem rozpoczął się 2 września 2013r. o godz. 9.00 w naszej szkole nowy rok szkolny 
2013/2014. Dyrektor szkoły, pan Stanisław Szwarkowski powitał zebranych uczniów, szczególnie 
pierwszoklasistów, rodziców i nauczycieli, życząc powodzenia oraz wytrwałości w nauce i pracy. 

W części drugiej koleżanki z klasy V (Aneta, Ilona, Klaudia, Marysia) i klasy VI (Justyna, Karolina 
Madziar, Karolina Mastalerz, Maja, Marysia, Paulina) przedstawiły krótki montaż słowno-muzyczny, 
przygotowany pod kierunkiem pani Anny Szwarkowskiej. Wspomniały najpierw tragiczny wrzesień 1939 
r. – 74 rocznicę wybuchu II wojny światowej, potem recytując wiersze i śpiewając piosenki, żegnały 
wakacje i witały z radością nowy rok szkolny.   

Po uroczystej inauguracji udaliśmy się z wychowawcami do swoich klas, a następnie podziwialiśmy 
piękne, nowe „orlikowe” podwórko przy naszej szkole.  

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE „KADECKIEGO ŻACZKA” 
 

9 września odbyło się pierwsze spotkanie zespołu redakcyjnego naszej gazetki. Zdecydowaliśmy 
o tytule pisma. Spośród 28 propozycji poszczególnych klas wybraliśmy „Kadeckiego Żaczka”. Ustaliliśmy 
działy, jakie będziemy wam prezentować w poszczególnych numerach oraz przydzieliliśmy osoby, które 
będą odpowiedzialne za treści artykułów. 

 
 

ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI, WAŻNE WYDARZENIA – O TYM NIE MOŻEMY ZAPOMNIEĆ! 
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 KĄCIK LITERACKI 

 
Wakacje... Dlaczego tak szybko się skończyły? Myślę, że niejeden 

uczeń zadaje sobie to pytanie. Ja także chciałabym zatrzymać te wspaniałe 

dni, bez porannego wstawania, odrabiania zadań, strachu przed klasówką... 

Często wspominam letni czas, a Wam - drogie koleżanki i koledzy, opowiem 

o pewnym wakacyjnym dniu… 

 
WŁADYSŁAWOWO, 14.08.2013r. 

 
Dziś poszłam z Dorotą i Kubą na plażę, tak jak im obiecałam. Kuba był szczęśliwy jak nigdy, ale 

on to zawsze cieszy się i śmieje ze wszystkich rzeczy. Kiedy biegaliśmy po miękkim piasku, dołączyła 

do nas Ewa, którą poznaliśmy wczoraj podczas spaceru po klifie. Bardzo ją polubiliśmy, a ona nas. 

Po krótkim odpoczynku, Ewka wyjęła ze swojej torby butelkę z kartką w środku. Powiedziała, że 

znalazła ją w drodze na plażę. Zaraz, gdy tylko wyjęła ten kawałek papieru i dokładnie obejrzała, 

uznała, że to mapa. Postanowiliśmy, że do końca dnia dowiemy się, do czego prowadzi. Wynikało 

z niej, że trzeba szukać wskazówki koło budki z lodami. Po jej zdobyciu udaliśmy się na plac zabaw. 

Przy sklepie z pamiątkami miała być kolejna podpowiedź. Niestety, nie mogliśmy jej rozszyfrować. 

Usiedliśmy zawiedzeni na ławce, aż po chwili Ewa szybkim ruchem podniosła się z niej. 

Zdumieni zapytaliśmy ją, co jej się stało, a ona wyciągnęła z torebki wizytówkę firmy, która ma 

niedaleko sklep. Na nowej wskazówce było jej logo. Teraz już wiedzieliśmy, gdzie szukać 

tajemniczego skarbu, który tak nas ciekawił. Kiedy już byliśmy na miejscu, rozglądnęliśmy się po 

okolicy. Wystarczyło tylko znaleźć to COŚ, czego szukaliśmy, ale to nie było łatwe, no bo nie 

mieliśmy pojęcia czym to COŚ jest. Kiedy mieliśmy już zrezygnować  z poszukiwań, Dorota znalazła 

kartkę przybitą do drzewa. Była na niej narysowana olbrzymia, czerwona strzałka, wskazująca na 

krzaki, z których wystawał kawałek pudełka. Zgrabnym ruchem wyciągnęłam je i otworzyłam. 

Okazało się, że w środku była czapka piracka. Nie ukrywam, że byłam trochę zawiedziona, 

ponieważ liczyłam, że to będzie coś innego. Po dokładnym obejrzeniu stwierdziliśmy, że czapka jest 

super. Bawiliśmy się nią przez resztę dnia i postanowiliśmy, że schowamy ją gdzieś na plaży, aby 

znalazły ją dzieci, które tak jak my są spragnione przygód i zagadek. 

 

Ahoj, przygodo!!! 

 
PRZYGOTOWAŁA: Małgosia OLSZAK, kl. VI 
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 NASI ULUBIEŃCY 

OWCZAREK NIEMIECKI 

 
Jest to jedna z ras psów należąca do grupy psów pasterskich i potrzebnych w policji. Mają znakomity węch 

i długie łapy, które są bardzo wytrzymałe na długich dystansach. W Niemczech utworzono związek, którego 

celem było popieranie hodowli psów owczarskich, w których 

widziano dobry materiał na psa służbowego dla wojska... 

Związek ten nazywał się Phylax. Już w dawnych czasach te 

psy były mistrzami. Owczarka niemieckiego łatwo poznać po 

charakterystycznym wyglądzie. 

 

WYGLĄD: 

Oczy pieska są średniej wielkości i przypominają oczy wilka, 

osadzone lekko skośnie. Istnieją dwie odmiany, krótkowłosa 

i długowłosa. Owczarki niemieckie mają tak zwaną sierść 

przypalaną, chodź nie zawsze. Owczarek niemiecki linieje 2 

razy w roku. 

 

Owczarek niemiecki to  pies żywiołowy, energiczny. Jest 

psem inteligentnym, posłusznym i lojalnym. Szybko i chętnie 

się uczy, współpracuje. Wymaga od właściciela zapewnienia 

dużej ilości ruchu i zajęcia. Psy źle wychowywane mogą stać 

się lękliwe, nerwowe, co może prowadzić do agresji bądź histeryczności psa. 

 

Owczarek niemiecki to najlepszy przyjaciel człowieka! 

 

 
Zajrzyj na szkolną stronę internetową! 

www.zspkadcza.iaw.pl 
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 10 PYTAŃ DO… 
   

Dnia 18 września 2013r. Pan Dyrektor Stanisław Szwarkowski udzielił wywiadu 
redaktorkom naszej gazetki: Paulinie Gomółka i Małgorzacie Olszak. 

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi za poświęcony nam czas i udzielenie 
odpowiedzi na pytania młodych redaktorów. 

 

PAULINA & GOSIA Jak długo pracuje Pan w szkole? 
 

PAN DYREKTOR 
Swoją pierwszą pracę rozpocząłem w 1981r. w Szkole Podstawowej w Brzynie jako nauczyciel wychowania 
fizycznego, fizyki, muzyki i plastyki. Od 1990r. pracuję w Szkole Podstawowej w Kadczy. Łatwo więc można policzyć, 
że jestem związany ze szkołą od 32 lat. 

 

PAULINA & GOSIA Czy praca dyrektora jest trudna? 
 

PAN DYREKTOR 

Jest to bardzo trudne pytanie. Wiem, że spoczywa na mnie ogromna odpowiedzialność za uczniów, nauczycieli i cały 
majątek szkoły. Ogromna ilość obowiązków spoczywająca na dyrektorze szkoły skłania do udzielenia odpowiedzi, że 
jest to praca trudna. Ale jeżeli widać efekty tej pracy: wasz uśmiech na co dzień, wasze dobre wyniki w nauce 
i zachowaniu, zadowolenie nauczycieli z wykonywanej pracy pod moim kierownictwem, zadowolenie Waszych 
Rodziców z tego, co się dzieje w szkole - to należy dodać, że jest to praca, która daje satysfakcję. 

 

PAULINA & GOSIA Czy pamięta Pan swoją szkołę podstawową? Jeśli tak, to jaka ona była? 
 

PAN DYREKTOR 

Doskonale pamiętam. Tak się składa, że jestem absolwentem Szkoły Podstawowej w Kadczy, z czego jestem bardzo 
dumny. W czasach kiedy chodziłem do szkoły, nauka trwała 8 lat. Budynek szkolny był inny, taki jaki pamiętacie 
sprzed rozbudowy.  Ale atmosfera była wspaniała!  Tworzyła ją cała społeczność szkolna – my uczniowie, 
nauczyciele oraz nasi Rodzice. Taką szkołę pamiętam. 

 

PAULINA & GOSIA Jakie przedmioty lubił Pan najbardziej? 
 

PAN DYREKTOR Odpowiedź będzie chyba mało interesująca. Lubiłem wszystkie przedmioty. 
 

PAULINA & GOSIA Jakie wydarzenie ze szkoły podstawowej utkwiło Panu najbardziej w pamięci? 
 

PAN DYREKTOR 

Jest kilka takich wydarzeń. W klasie II - I Komunia Święta – pamiętam każdy szczegół, łącznie ze smakiem pysznej 
kanapki z szynką i kakao jedzonej wspólnie z innymi dziećmi w domu parafialnym. W klasie VI jako 
bramkarz piłki ręcznej reprezentowałem Gminę Łącko w mistrzostwach powiatu nowosądeckiego. W klasie VIII – 
zająłem IX miejsce w finale wojewódzkim konkursu historycznego. 

 

PAULINA & GOSIA Kim chciał Pan zostać, gdy był Pan w naszym wieku? 
 

PAN DYREKTOR 

Miałem kilka ulubionych zawodów. Bardzo chciałem zostać pilotem dużych samolotów pasażerskich, następnie 
maszynistą kolejowym, kierowcą TIRa.  Po ukończeniu szkoły podstawowej wybrałem jednak zawód leśnika. 
Ukończyłem 5- letnie Technikum Leśne w Starym Sączu i… zostałem nauczycielem (oczywiście po uzyskaniu 
odpowiednich kwalifikacji – AWF Kraków). 

 

PAULINA & GOSIA Jak najchętniej spędza Pan wolny czas? 
 

PAN DYREKTOR 

A co to jest wolny czas? Wiem, że jest to odpowiedź dziwna, ale ja mam bardzo mało wolnego czasu. Jeżeli go mam 
to: dużo jeżdżę na rowerze (uwielbiam wycieczki rowerowe). Bardzo lubię chodzić po górach. Moim ulubionym 
miejscem wypraw są Tatry, Gorce i Pieniny. 
Lubię też pływać i zajmować się moim małym gospodarstwem rolnym. Oczywiście wszystkie te czynności wykonuję 
wspólnie z rodziną – żoną Anną i moimi dziećmi. 

 

PAULINA & GOSIA Jakie są Pana zainteresowania/hobby? 
 

PAN DYREKTOR Interesuję się sportem, turystyką pieszą i rowerową, muzyką. Lubię również czytać książki historyczne. W wolnych 
chwilach gram na akordeonie, ale cichutko, aby innym nie przeszkadzać. 

 

PAULINA & GOSIA Czy dużo czasu poświęca Pan na oglądanie telewizji? Jaki jest Pana ulubiony program? 
 

PAN DYREKTOR 
Około 2 godzin dziennie. O godzinie 23

00
 kiedy wszyscy już śpią, lubię obejrzeć ciekawy film (zwłaszcza komedię lub 

film przygodowy).  Rano od godz. 6
00

 do 6
30

 oglądam kanały informacyjne. Mam kilka ulubionych programów, wśród 
nich znajduje się „Zakup kontrolowany” emitowany na kanale TVN Turbo. 

 

PAULINA & GOSIA Prosimy Pana o dokończenie zdania: Mam słabość do… 
 

PAN DYREKTOR Słodyczy. Uwielbiam pochłaniać wielkie ilości pysznego ciasta, kremówek i innych „słodkości”. 
 

PAULINA & GOSIA Dziękujemy bardzo Panu za udzielenie wywiadu. 
 

PAN DYREKTOR Dziękuję za wybór mojej osoby i życzę ciekawego, pełnego wrażeń roku szkolnego 2013/2014 wszystkim 
czytelnikom Kadeckiego Żaczka. 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

WITAM WSZYSTKICH MIŁOŚNIKÓW SPORTU I RUCHU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU! 

 
Czy zastanawialiście się kiedyś, co to jest sport? Sport to 

gimnastyka – ruch na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej, w domu, 

a także sport wyczynowy zawodników.  Ruch spełnia bardzo ważną rolę 

w życiu każdego człowieka w każdym wieku.  Ważny jest szczególnie dla 

osób spędzających większą część dnia w domu przed telewizorem, przy 

komputerze, wykonujących pracę „na siedząco”.  

 

Sporty takie jak: jazda na rowerze, jogging lub gra w piłkę podnoszą 

kondycję fizyczną, natomiast aerobik ujędrnia ciało i poprawia sylwetkę.  

 

Codzienna kilkuminutowa poranna gimnastyka przy otwartym oknie powoduje lepsze dokrwienie 

i rozbudzenie całego organizmu. 

 

Dzięki sportowi wiele osób mogło osiągnąć doskonałe rezultaty w danej dyscyplinie. Przykładem 

takiego człowieka jest nasz polski skoczek Adam Małysz. Dzięki wytrwałości w wykonywaniu ćwiczeń ten 

sportowiec zdobył wiele medali i nagród w zimowych zawodach sportowych. 

Kto z Was nie chciałby być tak sławny jak Adam Małysz? Zachęcam więc gorąco: odejdźcie od 

komputera, wyłączcie telewizor i załóżcie dres! 

 

Wbrew pozorom nie tylko wiosna i lato są 

porami roku, które zachęcają do zażywania ruchu na 

świeżym powietrzu. Jesień to czas, kiedy należy zadbać o 

swoją odporność, aby w zimie nie chorować. Jest to 

również czas, kiedy mamy możliwość realizowania się 

jako „sportowiec”. Jesienią możemy chodzić na spacery, 

zbierać kolorowe liście, a następnie robić z nich 

kompozycje. Jazda na rowerze również może być 

przyjemna w ładne jesienne dni. Ważne jest, abyśmy mieli ruch o każdej porze roku. Nie powinniśmy 

zniechęcać się złą pogodą za oknem. Dajmy innym przykład, że nawet w kaloszach frajdy może być co nie 

miara, a przy tym nasz układ odpornościowy bardzo się wzmacnia. 

Hej! Do zobaczenia na boisku! Niestety, ale z mojej strony to będzie tylko kibicowanie…  
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 
 

MAGICZNY KWADRAT 
 

Jest to kwadrat, w którym suma liczb z wierszy oraz z kolumn jest taka sama 

 
 

REBUS 

 

WYKREŚLANKA 
  

ZGADNIJ CO TO? 
 

Ta zagadka jest o grzybach 

A o jakich? Zgadniesz chyba 

Na tych grzybach zimą, wiosną 

smaczne placki w piecach rosną… 

Pędzi po szynach  

Potwór rozpędzony. 

Sieje złote iskry 

I ciągnie wagony… 

 

PRZYGOTOWAŁA: Marysia KLAG, kl. VI 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 
 

„UŚMIECHNIJ SIĘ... DO JASIA” 
 

1. 

- Maaaamooo, ja niee chcę iść do szkoły! 

- Jasiu, zaczął się rok szkolny i musisz iść! 

- Aleee maaamoo, Ja nie lubię szkoły! 

- Jasiu ! Idź do szkoły, zobaczysz będzie bardzo miło. 

- Ale maaamoo, dzieci mnie nie lubią i ja ich nie lubię! 

- Jasiu ! Musisz iść do szkoły, w końcu jesteś tam 

dyrektorem ! 

 

2.  

Zdenerwowana matka pisze do nauczycielki: 

- "Bardzo prosimy już nigdy więcej nie bić Jasia! 

Bo to słabe, dobre, biedne dziecko. 

My sami nigdy nie bijemy.  

Chyba, że w obronie własnej..." 

3.  

Jaś wraca do domu cały zmoczony. 

- Co się stało ? - pyta się matka. 

- Bawiliśmy się w pieski. 

- No i co? 

- Ja byłem latarnią. 

 

4.  

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać 100 razy: "Nie 

będę mówił Ty do nauczyciela". 

Na drugi dzień Jasio przyniósł zeszyt, w którym to 

zdanie było napisane 200 razy. 

- Dlaczego napisałeś 200 razy ? Kazałem tylko 

100... 

- Żeby ci zrobić przyjemność, bo Cię lubię stary!...  

 

Redakcja przeprasza wszystkich Jasiów   
 

PRZYGOTOWAŁ: Miłosz HAZA, kl. VI 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 
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