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                                                        Po co na świecie są kobiety? 
 
Żeby nas budzić rano,  
bo człowiek sam nie wstanie, 
żeby szykować dla nas drugie śniadanie, 
żeby przyszywać dla nas guziki,  
bo człowiek sam nie przyszyje, 
żeby nas uczyć w szkole  
różnych ciekawych rzeczy, 
żeby po głowie głaskać,  
gdy ma zmartwienie człowiek, 
żeby w obronie stanąć,  
gdy krzyczy na nas tata, 
żeby się o nas troszczyć,  
żeby nas osłaniać,  
i żeby... zadawać mężczyznom  
okropnie trudne pytania. 

 
Dla Was dziś miłe Panie 

kwiaty i uśmiechy 
i pierwszy promień wiosny, 

dzień bez kłopotów i bez troski. 
Życzymy dużo radości. 

Redakcja 
Drodzy Czytelnicy, już marzec!  
  

 Wszyscy wyglądamy przyjścia najpiękniejszej pory roku. Czekamy 

na nią  z wielką niecierpliwością. WIOSNĘ można bardzo szybko znaleźć. 

Wystarczy rozejrzeć się tylko wokoło. WIOSNA jest w kwiatach, 

drzewach i krzewach. Świadczą o tym gałązki wypuszczające pąki i 

rozkwitające kwiaty. 

 Spójrz dookoła, oddychaj głęboko, powąchaj, poczuj – WIOSNA 

jest wszędzie! 

Szósty z kolei numer w tym roku szkolnym, a jednocześnie 

pierwszy wiosenny, przygotowali (z naszą małą pomocą) uczniowie 

najmniej licznej klasy w szkole – II wraz ze swoją wychowawczynią 

Panią Marią Łatka.  
 

Zapraszamy do nabycia i przeczytania ciekawych artykułów! 

Redakcja 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

                                                       Szkolny Konkurs Historyczny 
„Ziemia Sądecka od przeszłości do współczesności” 

Konkurs odbył się w formie pisemnej w dn. 18.02.2014r. Do konkursu 

przystąpiło 10 uczniów z kl. IV – VI, którzy rozwiązywali test złożony z 23 

pytao. Maksymalnie można było uzyskad 31 punktów. Prace oceniała 

komisja w składzie: Krystyna Dziedzic, Stanisława Gawlik i Anna 

Szwarkowska. Trzy uczennice (Karolina Hebda kl. V, Maja Borek kl. VI, 

Karolina Madziar kl. VI), które uzyskały najlepsze wyniki otrzymają 

nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz kwalifikują się do etapu 

rejonowego konkursu w Nowym Sączu, który odbędzie się w dn. 11 kwietnia 2014r. 

 

K    a    r    n    a    w    a    ł 
 

 
Karnawał jest okazją do organizowania zabaw w szkole. 25 i 26 lutego odbyły się w naszej szkole zabawy 

karnawałowe dla uczniów klas I – VI oraz oddziałów przedszkolnych. Dzieci ubrane w piękne stroje karnawałowe 

taoczyły i bawiły się przy dźwiękach muzyki. Zabawie towarzyszyło wiele ciekawych konkursów przygotowanych              

i przeprowadzonych przez członków Samorządu Uczniowskiego. Uczestnicy konkursów nagradzani byli nie tylko 

brawami, ale także upominkami. Rodzice nie zapomnieli o przygotowaniu pysznego poczęstunku. Były to 

niezwykle radosne chwile, które na długo pozostaną w pamięci dzieci.  

                                                                              

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

      

NASZE ZAINTERESOWANIA  

PATRYCJA: Bardzo lubię zwierzęta. Mam w domu papugę, pieska, dwa chomiki                    

i żółwia. Lubię się nimi zajmować i obserwować ich zachowania. Zwierzaki to słodziaki! 

 

MATEUSZ: Lubię piłkę nożną. W przyszłości chciałbym zostać piłkarzem. Interesuję 

się również samochodami. Oprócz tego kocham zwierzęta, mam w domu psa.  

 

ALEKSANDRA: Lubię śpiewać, tańczyć i malować. Kocham też zwierzęta. Moim ulubionym 

zwierzątkiem jest pies, ale bardzo lubię też konie. 

KUBA: Lubię koszykówkę, bo podoba mi się gra drużynowa. 

Interesuję się również piłką nożną – uwielbiam kopać piłkę! 

PIOTR: Interesuje mnie życie zwierząt na całym świecie. Uwielbiam 

czytać książki. Lubię również grać  w piłkę nożną. 

 

ANGELIKA: Interesuję się 

układaniem puzzli, bo to pomaga mi 

się odprężyć. Lubię też czytać                     

i oglądać książki przyrodnicze, 

szczególnie o zwierzętach. W 

wolnych chwilach gram z siostrą                   

i babcią w różne gry planszowe.  

 

FILIP: Bardzo lubię przyrodę. Chodzę z tatą nad rzekę łowić ryby, 

bardzo mi się to podoba.  Interesują mnie również gwiazdy i oglądam je 

przez teleskop. 

 

MARTYNA: Bardzo lubię zwierzęta. Czytam o nich książki i oglądam 

filmy przyrodnicze. 

 

DANIEL: Interesuję się dinozaurami. Lubię je, ponieważ były szybkie                   

i żyły wiele milionów lat temu. Ich życie było bardzo ciężkie i tajemnicze. 

Do dzisiaj naukowcy nie odkryli całkowicie ich historii. Dinozaury są 

bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że kiedyś będę odkrywał prehistoryczne 

gady.  
 

 

MIRELLA: Najbardziej lubię malować, słuchać muzyki oraz śpiewać. 

Chętnie się uczę oraz recytuję wiersze. Często oglądam filmy przyrodnicze. 

Lubię zwierzęta (ostatnio miałam chomika) oraz spacery po lesie. Moje hobby to kolekcjonowanie 

naklejek.  
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 NASI ULUBIEOCY 

 

K O N I E 

Koń – jest to oczywiście ssak. Może wielu z was jechało na 

koniu. To miłe i pełne wrażeń uczucie. Koń został 

udomowiony prawdopodobnie na terenie północnego 

Kazachstanu w około 3,5 tys. lat p.n.e. Przodkami koni 

orientalnych, od których pochodzą konie gorącokrwiste, 

były prawdopodobnie konie Przewalskiego. Koń 

Przewalskiego jest obecnie jedynym przedstawicielem 

gatunku koni dzikich. Niegdyś najpopularniejsze zwierzę 

pociągowe, następnie wyparte przez maszyny (np. traktor, 

kombajn). Dziś używany w celach rekreacyjnych                      

i sportowych, jako zwierzę pociągowe w niektórych gospodarstwach. Przeciętna długość życia koni wynosi 

25-30 lat. Wysokość konia mierzy się w kłębie specjalną laską zoometryczną. Są konie wyścigowe, czyli 

wykorzystywane do różnych sportów, rekreacyjne oraz konie rehabilitacyjne.  

Nazwy koni w zależności od wieku: 

 sysak – młody koń do około 6 miesiąca życia, 

 odsadek – młody koń odłączony od klaczy matki 

 źrebię – młody koń poniżej 1 roku. 

 klaczka – samica konia w wieku 1-3 lat. 

 ogierek – samiec konia w wieku 1-3 lat. 

 klacz, kobyła – samica konia powyżej trzeciego roku życia. 

 ogier – samiec konia powyżej trzeciego roku życia, zazwyczaj hodowany dla rozrodu. 

Konie charakteryzują się wielką różnorodnością umaszczeń, które w większości przypadków nie są cechą 

rasową. Najczęściej występująca barwa umaszczenia: gniady, kasztan, siwy. 

Chód konia: 

stęp –chód czterotaktowy; koń stawia nogi w kolejności: lewa 

tylna, lewa przednia, prawa tylna, prawa przednia. Rodzaje 

stępa: swobodny, pośredni, wyciągnięty. 

kłus-chód dwutaktowy, koń stawia dwie nogi po przekątnej 

(prawa przednia i lewa tylna, lewa przednia i prawa tylna).                                                                                                    

galop-trzytaktowy chód konia), koń stawia najpierw nogę 

tylną, potem dwie nogi po przekątnej, a następnie przednią 

prowadzącą  

cwał-jest najszybszym rodzajem chodu. Koń stawia nogi                 

w kolejności: lewa tylna, prawa tylna, lewa przednia, prawa 

przednia, lub odwrotnie. Ten chód jest używany                              

w wyścigach. 

Przygotowała: Marysia Szwarkowska 
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 10 PYTAO DO… 
   

    

          30 stycznia 2014 r. Pani mgr Zofia Ciwińska – emerytowana nauczycielka Szkoły 

Podstawowej w Kadczy udzieliła wywiadu uczennicy klasy II – Patrycji Kozik. 

Serdecznie dziękujemy Pani Zofii za poświęcony czas i udzielenie odpowiedzi na pytania. 

Patrycja: Jak długo przebywa Pani na emeryturze? 
 

Pani Zofia: 
Na emeryturze przebywam już bardzo długo, bo od roku 1991. Odeszłam na wcześniejszą emeryturę w 

wieku 54 lat. 
 

Patrycja: Ile lat pracowała Pani w szkole? 
 

Pani Zofia: 

Przepracowałam w szkole 36 lat. Po zdaniu matury, w osiemnastym roku życia, otrzymałam nakaz pracy do 

Szkoły Podstawowej w Brzynie, gdzie spędziłam 10 lat. Pozostałe 26 lat przepracowałam w Szkole 

Podstawowej w Kadczy. 
 

Patrycja: Czy zawsze chciała Pani być nauczycielką? 

Pani Zofia: 

Chyba tak. Szkołę wybrali mi rodzice, a było to Liceum Pedagogiczne w Starym Sączu (po nim nakaz 

pracy). Dokształcałam się zaocznie: przez 2 lata w Studium Nauczycielskim w Nowym Sączu (z matematyki 

i fizyki) oraz ukończyłam 4–letnie studia magisterskie z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 

Krakowie.  
 

Patrycja: Jakich przedmiotów Pani uczyła? 
 

Pani Zofia: 
W Szkole Podstawowej w Brzynie uczyłam klasy młodsze i matematyki. Natomiast w Szkole Podstawowej 

w Kadczy uczyłam matematyki, chemii i okresowo fizyki. 
 

Patrycja: Ile godzin dziennie spędzała Pani w szkole? 
 

Pani Zofia: 

W Brzynie 6 godzin lekcji codziennie, w soboty też. Tygodniowy etat pracy nauczyciela liczył 36 godzin. 

Szkoła liczyła ok. 120 – 130 dzieci w klasach I – VII i pracowało tylko 4 nauczycieli. W Kadczy 

pracowałam mniej, ponieważ zmniejszono etat pracy, ale były też zajęcia dodatkowe. 
 

Patrycja: Jak wtedy wyglądała nasza szkoła? (budynek, klasy) 
 

Pani Zofia: 

Był tylko jeden budynek: 4 sale, pokój nauczycielski, na piętrze mieszkania. Szkołę ogrzewano piecami 

kaflowymi, wodę czerpano ze studni. Szkoła wynajmowała klasę u sąsiada, potem dwie sale w remizie. Do 

naszej szkoły uczęszczało też ok. 30 uczniów (do kl. V – VIII) zza Dunajca, którzy byli przewożeni łódką.  
 

Patrycja: Co Pani najbardziej lubiła w swojej pracy? 
 

Pani Zofia: Lubiłam uczyć przedmiotów ścisłych. Starałam się, aby uczyć rozumowo, a nie pamięciowo i werbalnie.  
 

Patrycja: Czy pamięta Pani jakąś zabawna sytuację związaną ze szkołą? 
 

Pani Zofia: 

Nie będzie to sytuacja zabawna, ale trochę prawdy o tamtych czasach. Gdy  byłam w liceum, Patron Waszej 

szkoły – Prymas Wyszyński przebywał w więzieniu. Byłam w Częstochowie, gdy  składano Śluby 

Jasnogórskie (bez obecności Prymasa). Panował ogromny tłok w pociągu i na Jasnej Górze. Żyliśmy w 

czasach trudnych, nie uczono nas prawdziwej historii. Była walka z Kościołem, zdejmowanie krzyży w 

klasach. W każdej sali wisiały portrety  Lenina, Stalina i innych. Za mówienie prawdy, czy za prowadzenie 

dzieci do kościoła można było być wyrzuconym z pracy i trafić do więzienia. Nie było wolności. 
 

Patrycja: Czy pamięta Pani swoją szkołę podstawową? Jeśli tak, to jaka ona była? 
 

Pani Zofia: 

Tak, pamiętam. Uczęszczałam do Szkoły Podstawowej w Zagorzynie. Klasy były liczne. Do mojej klasy - 

VII (nie było VIII) chodziło 27 uczniów. W salach podłoga była czarna, zapuszczana olejem, aby się nie 

kurzyło. Moje dzieciństwo to czasy niezwykle trudne, doskwierała bieda (koniec II wojny światowej i okres 

powojenny). Pomoce naukowe to głównie mapa, globus i piłka. Wiele dzieci do szkoły chodziło boso, bo nie 

miało butów. 
 

Patrycja: Jak spędza Pani czas na emeryturze? 
 

Pani Zofia: 

Na emeryturze się nie nudzę. Lubię czytać dobre książki oraz czasopisma. Ponadto czas mam wypełniony 

obowiązkami domowymi, pracą na działce, wcześniej opieką nad wnukami – oczywiście wszystko w 

zwolnionym tempie ze względu na wiek. Za wszystko dziękuję Bogu. Tak dużo moich koleżanek i kolegów 

już odeszło z tego świata. Pozostały tylko wspomnienia. 
 

Patrycja: Serdecznie dziękuję za ciekawą rozmowę i udzielenie interesujących informacji. 
e 

Pani Zofia: Ja również bardzo dziękuję za pamięć i miłą rozmowę. 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

J u s t y n a   K o w a l c z y k - polska mistrzyni w biegach narciarskich.       

          Justyna Kowalczyk przyszła na świat 19 stycznia 1983 roku w Limanowej, jednak zbieg 

okoliczności sprawił, że w dokumentach znalazła się data 23 stycznia. Nikt pomyłki nie sprostował i 

Justyna urodziny może świętować dwukrotnie. Do wyjaśnienia pozostaje jedynie kwestia znaku zodiaku. 

Justyna sama przyznaje, że zdecydowanie bliżej jest jej do 

upartego Koziorożca.                                                       

          Sportowe zacięcie u mieszkanki Kasiny Wielkiej było 

już widoczne w szkole podstawowej. Janusz Kałużny był jej 

pierwszym nauczycielem wychowania fizycznego i osobą, 

której do dziś jest wdzięczna za rozbudzenie sportowych 

pasji. Justyna rywalizowała w biegach płaskich, 

przełajowych, grała w koszykówkę i piłkę ręczną. Do 

narciarstwa przekonał ją natomiast Stanisław Mrowca, jej 

pierwszy trener w klubie Maraton Mszana Dolna, do którego 

trafiła w siódmej klasie szkoły podstawowej. Rok później 

Justyna obiecała, że jeśli zostanie mistrzynią Polski młodzików, zacznie na poważnie trenować biegi. Po 

sześciu miesiącach treningów przyszło zwycięstwo – w biegu na 3 km stylem klasycznym, gdzie wygrała 

z przewagą prawie minuty. A ponieważ Justyna nie zwykła łamać złożonych obietnic, swoją przyszłość 

związała z nartami.   

                W 2005 roku nastąpił dramat. Justyna została zdyskwalifikowana na dwa lata, po tym jak w jej 

organizmie wykryto środek znajdujący się na liście zabronionych leków. Dość szybko wyjaśniło się, że 

przyczyną był lek, który przepisał jej lekarz w powiatowym szpitalu w związku z bólem ścięgna 

Achillesa. Nikt nie poinformował Justyny, że fakt przyjmowania takiego leku powinna zgłosić do kontroli 

antydopingowej i wtedy nie byłoby żadnego problemu, żadnej dyskwalifikacji. A tak anulowano 

znakomite wyniki Justyny, które osiągnęła podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie. Potem zaczęła 

działać i walczyć o skrócenie zawieszenia. Jej argumenty były mocne i po tym, jak złożyła odwołanie, 

federacja narciarska zmniejszyła jej karę do sześciu miesięcy. Zaczęły się starty w zawodach, 

olimpiadach. Były to starty, które śledziliśmy z zapartym tchem. 

Osiągnięcia i sukcesy: 

 mistrzyni i multimedalistka olimpijska,  

 mistrzyni i multimedalistka mistrzostw świata,  

 czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata w biegach narciarskich. Jedna z dwóch biegaczek narciarskich 

w historii tej dyscypliny (obok Finki Marjo Matikainen), które zdobywały Puchar Świata trzy razy z rzędu. 

Jedyna zawodniczka, która 4 razy z rzędu zwyciężyła w prestiżowym cyklu Tour de Ski.  

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014 w Soczi 

W czwartek 13 lutego 2014 roku Justyna Kowalczyk ( z poważną kontuzją stopy) wywalczyła złoty medal 

olimpijski w biegu na 10 km stylem klasycznym ze startu indywidualnego. 

„Pani Justyno, kochamy Panią, pokonać w jednym biegu ból, malkontentów i Norweżki, to wielka rzecz” - napisał 

premier Donald Tusk komentując na portalu Twitter złoty medal olimpijski. 

Cała Polska jest pełna uznania dla ogromnego hartu ducha naszej zawodniczki, jej uporu i wielkich umiejętności, 

których połączenie zaowocowało przepięknym i wyśnionym przez nią złotym medalem. 

 

Przygotowali: Ola i Miłosz Haza 
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

   

Wykonaj działania na samochodach. 

Odszukaj przyczepy, na których są takie same wyniki                    

i połącz je z samochodami. 

Wpisz do tabeli wyniki od najmniejszego do największego. 

Wpisz sylaby i odczytaj hasło. 

 

 Przygotowała: Marysia Klag 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

Ach, te blondynki! 

Dwie blondynki pojechały do Australii. Nagle na drogę 

wyskoczył kangur. Jedna z nich mówi: 

- Patrz, jakie tu są wielkie koniki polne. 

Blondynka dzwoni na komisariat i mówi: 

- Panie władzo, ukradli mi kierownicę, pedał gazu                    

i hamulec. 

Minęło parę minut... 

Blondynka znowu dzwoni i mówi: 

- Fałszywy alarm, usiadłam z tyłu. 

Blondynka rozpoczęła pracę jako szkolny psycholog. 

Zaraz pierwszego dnia zauważyła chłopca, który nie 

biegał po boisku razem z innymi chłopcami, tylko stał 

samotnie z boku. 

Podeszła do niego i pyta: 

- Dobrze się czujesz? 

- Dobrze. 

- To dlaczego nie biegasz razem z innymi chłopcami?                                                                                                                      

- Bo ja jestem bramkarzem. 

 

 

Dlaczego blondynki nie jedzą bułki tartej? 

Bo nie wiedzą jak ją masłem posmarować... 

 

Rozprawa w sądzie. Sędzia pyta roztrzęsioną blondynkę: 

- Co pani robiła w nocy z jedenastego na dwunastego 

lipca? 

- Z jedenastego na którego? 

 

Policjant zatrzymuje blondynkę jadącą pod prąd po ulicy 

jednokierunkowej. 

Policjant: "Czy pani wie, GDZIE pani jedzie?" 

Blondynka: "Nie wiem, ale gdziekolwiek by to nie było, to 

muszę być solidnie spóźniona, bo wszyscy już wracają!" 

 

 

                                          Przygotował: Miłosz Haza 
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