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 NA  POWITANIE  

   
 

Na świadectwach, 
wzbici w radość, 
odlecieli uczniowie, 
drży powietrze po ich 
śmigłym zaniku. 
  
Wakacje, panie 
profesorze! 
Pora trzepać wesoło 
słowa jak futra  
na wiosnę 
oraz 
czasowniki przez dni 
lata odmieniać! 

 
Julian Przyboś 

Witajcie! 

Jeśli mowa o sprawach radosnych, do których się tęskni, na które 

się czeka, to chyba każdy przyzna nam rację, że szczególną satysfakcję 

sprawiają wakacje – coś, co cieszy na ogół każdego człowieka. Wszyscy 

snujemy plany jak i gdzie spędzić te dwa letnie miesiące, aby nabrać sił 

i chęci do kolejnego roku nauki i pracy. Jesteśmy pewni, że wszyscy 

wspaniale wypoczną i w pełnym składzie spotkamy się 1 września. 

Pamiętajcie jednak, że w czasie zabaw musicie przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa.  

Wszystkim życzymy udanego wypoczynku i pięknej pogody.  

Do miłego spotkania we wrześniu.  
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

XVI Rocznica Nadania Szkole Imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 

Dzień Patrona kardynała Stefana Wyszyńskiego to ważne wydarzenie w życiu szkoły. 

           Święto  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy z okazji XVI Rocznicy Nadania Szkole Imienia ks. 

kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczęło się 28 maja  Mszą św. w Kapliczce Pod Górą w intencji uczniów, 

rodziców, grona pedagogicznego i pracowników szkoły. W nabożeństwie, które poprowadził ks. K. Ceglarz, 

uczestniczył wójt Gminy Łącko pan J. Dziedzina, Radny wsi Kadcza pan M. Jodłowski, sołtys pan Jan Kotas, 

przew. Rady Rodziców pani K. Ciągło, mieszkańcy wsi oraz uczniowie i nauczyciele ZSP w Kadczy.                                                                            

Dalsza część święta odbywała się w budynku szkoły. Swoją obecnością zaszczycił nas Ksiądz Proboszcz 

Mirosław Papier.  

            Święto Patrona uczczono odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły  S. Szwarkowski 

w swoim wystąpieniu powitał przybyłych gości, wspomniał historię nadania szkole imienia oraz kolejne rocznice 

świętowania Dnia Patrona. W planach na przyszłość zwrócił uwagę na postać Prymasa Wyszyńskiego jako 

drogowskazu na kolejne lata pracy wychowawczej. 

           Z kolei w montażu słowno-muzycznym, przygotowanym przez grupę uczniów pod kierunkiem pani 

A. Cebula i pana P. Matusiewicza, przedstawiono drogę życiową oraz najważniejsze myśli i przesłania związane 

z posłannictwem religijnym, obywatelskim i społecznym Prymasa Tysiąclecia.  

           Uroczystość zakończono obejrzeniem spektaklu „Bajka o złotej rybce”, który przygotowała grupa teatralna 

„Kujonki” pod kierunkiem pań L. Majerskiej i B. Zaremba oraz występu grupy tanecznej.  

           Spotkanie nabrało wymiaru wielkiego, pięknego i bardzo radosnego wydarzenia w historii szkoły. 

 

Projekt międzynarodowy eTwinning  „Die Maus reist durch Europa...“ 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy VII uczestniczyli w projekcie międzynarodowym w języku 

niemieckim pod tytułem " Die Maus reist durch Europa - und schreibt Tagebuch." czyli „Mysz podróżuje po 

Europie i pisze pamiętnik”. Działania projektowe, podzielone na kilka etapów, realizowali wspólnie z uczniami z 

10 krajów europejskich: Niemiec, Czech, Francji, Słowenii, Węgier, Holandii, Słowacji, Turcji, Polski i Finlandii.   

Na wstępie uczestnicy przedstawili siebie, swoje zainteresowania, szkołę i okolicę na platformie projektu 

Twinspace. Kolejną częścią przedsięwzięcia było przygotowanie planu podróży maskotki myszy, bohaterki 

programu telewizyjnego „Die Sendung mit der Maus”, która podróżowała  od jednej szkoły partnerskiej  do 

następnej, zbierając informacje na temat codziennego życia uczniów. Do Kadczy mysz dotarła ze Słowacji pod 

koniec stycznia i spędziła z uczniami dwa tygodnie. Kolejne etapy podróży obfitowały w nieoczekiwane zdarzenia,  

ale pobudzało to tylko do pomysłowych rozwiązań w celu pokonania trudności. I udało się! Maskotka wróciła do 

Niemiec. Szczegółowe relacje z przebiegu podróży (zdjęcia, filmy, opisy w j.niemieckim) były dokumentowane na 

stronie internetowej projektu www.mausesreise.weebly.com. 

Na zakończenie szkoły partnerskie wymieniły się przesyłkami, w których znajdowały sie nasiona wiosennych ziół.  

Uczestnicy przygotowali specjalne doniczki wg instrukcji w języku niemieckim, przedstawiające głównych 

bohaterów programu telewizyjnego „Die Sendung mit der Maus”.  Zadaniem uczniów z partnerskich placówek 

było wysianie nasionek,  opiekowanie się nimi oraz rozpoznanie, 

jakie zioła wyrosły w doniczkach.  

Cele projektu:  

- doskonalenie znajomości języka niemieckiego; 

- poznanie życia codziennego i zainteresowań rówieśników 

z krajów partnerskich; 

- przełamywanie stereotypów i uprzedzeń; 

- edukacja międzykulturowa; 

- promowanie pracy zespołowej; 

- wspieranie inicjatyw i kreatywności uczniów. 
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

      Najpiękniejsze miejsca w Polsce na spędzenie majówki 

Długi majowy weekend zbliża się wielkimi krokami. Czas zaplanować jak spędzimy ten czas by 

odpocząć, zrelaksować się i nabrać sił. Przedstawiam ranking najpiękniejszych miejsc       w Polsce na 

spędzenie majówki, które uczynią ją niezapomnianym przeżyciem. 

1. Bagna Biebrzańskie 

Leżą w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zajmują około 25,5 tysiąca ha. Pod tą nazwą kryją się 

niezwykle istotne ekosystemy. Tereny te zamieszkiwane są przez rzadkie gatunki ptaków bagiennych. 

Tutejsze piękno przyrody zapiera dech w piersiach- składają się na nie rozległe rozlewiska, torfowiska czy 

wzgórza morenowe. 

2. Dolina Prądnika 

Najdłuższa dolina jurajska w Polsce. To cenny obszar pod 

względem ochrony przyrody. Mieszczą się tu także liczne 

atrakcje- Zamek w Ojcowie, Maczuga Herkulesa, Kaplica „Na 

wodzie” i Zamek w Ojcowie. Jest to kraina znana      z wielu 

jaskiń, m.in. Jaskini Ciemnej- dawnego siedliska 

neandertalczyków. 

3. Kórnik 

Neogotycki zamek w stylu angielskim. W jego otoczeniu znajduje się fosa, a całość dopełnia malowniczy 

park. Zamek słynie ze swojej Białej Damy- Teofilii Szołdrskiej-Potulickiej 

         4. Krzyżtopór 

Ruiny nieukończonego pałacu w Ujeździe. Wznoszony był na wzór 

barokowy, w typie palazzo in fortezza. Obiekt owiany jest licznymi 

legendami, m.in. tą o szklanym dachu, na którym znajdowało się 

akwarium. 

       5. Puszcza Białowieska 

Ostoja polskich żubrów. Przez brak ingerencji człowieka (wynik statusu terenów łowieckich polskich 

władców) zachował swój naturalnych charakter. Rosną tu drzewa o niespotykanych wymiarach w Polsce 

wymiarach. W kompleksie leśnym można również spotkać wilka i rysia czy żółwia błotnego. 

6. Sandomierz  

Polski „mały Rzym”, który swoje określenie wziął od usytuowania 

go na 7 wzgórzach. Urokliwe uliczki, schodki    i bramy budują 

niepowtarzalny klimat miasta. Odwiedzających na pewno urzeknie 

Zespół Klasztorny Dominikanów. W jego skład wchodzi Kościół 

św. Jakuba pochodzącym z XIII w. 

                                                                                                     

Przygotowała: Weronika Cebula z kl. VII                                                                                                                                           
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 SPOTKANIA  Z  PRZYRODĄ  

 

Wyspa Wolin- idealne 

miejsce na wakacje 

Wolin  – przybrzeżna wyspa należąca do Polski (powiat 

kamieński oraz Świnoujście), stanowiąca południowy brzeg 

Zatoki Pomorskiej. Od stałego lądu oddzielona jest cieśniną 

Dziwną i Zalewem Szczecińskim, a od wyspy Uznam – 

cieśniną Świną. Ludność zajmuje się rolnictwem, 

rybołówstwem oraz czerpie dochody z turystyki. 

Warunki naturalne Wolina są urozmaicone: tereny bagniste na 

południu, nizinne, leśne, a także wzniesienia morenowe (Pasmo Wolińskie z kulminacją Grzywacza – 116 m n.p.m., 

najwyższym punktem wyspy) oraz wybrzeże klifowe – najwyższe w Polsce – ok. 80 m oraz ciągnące się na przestrzeni 

15 km, od Międzyzdrojów do Świętej Kępy. Na terenie wyspy wyróżnić można trzy charakterystyczne półwyspy: 

Półwysep Przytorski w części zachodniej, Półwysep Międzywodzki w części wschodniej oraz półwysep Rów na 

południu Wolina. W środkowej części wyspy znajduje się Pojezierze Wolińskie, z największym jeziorem Koprowo. 

Środkową część wyspy zajmuje Woliński Park Narodowy. Wschodnie tereny przybrzeżne objęte są granicami obszaru 

Natura 2000 – Ujście Odry i Zalew Szczeciński. 

U południowo-zachodniego wybrzeża, przy Wicku Wielkim i Starej Świnie znajduje się szereg drobnych wysepek, 

z których największa to Wielki Krzek. 

Na północnym wybrzeżu wyspy znajdują się znane kąpieliska: Międzywodzie, Międzyzdroje, Wisełka i wschodnia 

dzielnica Świnoujścia – Warszów. 

Najstarsze ślady osadnictwa człowieka na terenie wyspy Wolin datowane są na okres młodszej epoki kamienia (4200-

1700 r. p.n.e.). Po tej grupie ludności pozostały znaleziska archeologiczne w postaci ceramiki oraz kamiennych 

narzędzi. Pod koniec epoki brązu (1200-400 r. p.n.e.) na wyspie Wolin rozwijała się kultura łużycka, o której obecności 

świadczą ślady licznych osad oraz fragmentów ceramiki. W okresie rzymskim (400 r. p.n.e.-100 r. n.e.) wyspa 

zasiedlana była przez plemiona gockie, które w tym czasie przemieszczały się ze Skandynawii aż na tereny stepów 

nadczarnomorskich. Pozostawiły one po sobie liczne pochówki, wśród nich cmentarzysko na wzgórzu Młynówka koło 

dzisiejszego miasta Wolin. W te okolice docierali również mieszkańcy imperium rzymskiego, głównie kupcy 

poszukujący jednego z największych skarbów wybrzeża bałtyckiego – bursztynu. Pamiątką ich obecności są między 

innymi odnajdowane skarby rzymskich monet. 

Wraz z początkiem wielkiej wędrówki ludów (IV–VI w. n.e.) na wyspę Wolin zaczęli docierać Słowianie. Obszar 

Wolina i okolic stanowił szczególnie korzystne miejsce dla rozwoju osadnictwa. Sąsiedztwo Morza Bałtyckiego oraz 

szlaki handlowe przechodzące przez te obszary ogólnie sprzyjały rozwojowi. Na tym terenie wykształciło się plemię 

Wolinian. Najstarsza informacja o Wolinianach (Veluzani) pochodzi z połowy IX w. 

Zamieszczona została ona w relacji zwanej Geografem Bawarskim. Według jej autora plemię posiadało siedemdziesiąt 

grodów, co czyniło je jednym z największych wśród plemion zamieszkujących dorzecza Odry i Wisły. Ich państwo 

plemienne obejmowało więc obszar około 1,2 tysiąca km². Badania archeologiczne potwierdziły dotychczas istnienie na 

tych terenach ponad sześciuset punktów osadniczych, pochodzących z okresu od VI do XII stulecia, w tym około 

dwudziestu grodów. Centralnym grodem plemienia był Wolin. Początkowo niewielka osada, powstała na przełomie 

VIII i IX wieku w najwęższym punkcie Dziwny, obok przeprawy łączącej wyspę z lądem stałym.  

                                                                                  Przygotowała: Maja Majerska 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

 

 

Dzień Ojca to święto przypadające na 23 czerwca, będące wyrazem szacunku dla wszystkich ojców. 

Obchody tego święta zapoczątkowano w XX wieku w niewielkim miasteczku położonym w USA. 

Pomysłodawczynią uroczystości była Sonsora Smart Dodd, która chciała uhonorować trud oraz zasługi 

wszystkich ojców, w tym jej własnego, który samotnie wychowywał sześcioro dzieci. Święto miało 

charakter lokalny i zdobycie większej popularności zajęło mu wiele dekad, aż do 1972 roku, kiedy to 

zostało oficjalnie ustanowione przez prezydenta Nixona. W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od 1965 

roku. W pozostałych krajach święto wypada w różnych terminach, np. we Włoszech, Portugalii 

i Hiszpanii przypada na 19 marca, czyli dzień św. Józefa. Chociaż w Polsce święto ma dosyć długą 

tradycję, nadal cieszy się dużo mniejszą popularnością niż Dzień Matki. Na szczęście ta sytuacja powoli 

ulega zmianie i panowie mogą również liczyć na wyrazy wdzięczności, upominki i życzenia od swoich 

dzieci. Przemiany związane są także z modyfikacją roli ojców, którzy coraz bardziej aktywnie włączają 

się w wychowanie dzieci. 

 

Tato, Tato ukochany, 

my życzenia Ci składamy.  

Przesyłamy jakby z procy,  

sto całusów z całej mocy. 

 

 

Przygotowała: Emilia Kurzeja z kl. IV 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

    

KRĘGLE 

Kręgle (ang. bowling), rodzaj gry w kule, polegający na strącaniu 

nimi 9-10 ciężkich pionów (zwanych właśnie kręglami). 

 

Kręgle dzielą się na gatunki: 

 kręgle parkietowe 

 kręgle klasyczne 

 bowling 

Kręgle klasyczne rozwinęły się jedynie w Europie (federacje w tej dyscyplinie posiadają także 

Brazylijczycy i Australijczycy). Z kolei bowling jest rozpowszechniony na całym świecie, większość 

ludzi pod hasłem "kręgle" widzi właśnie bowling. 

Kula do kręgli (bowling) ma średnicę 160-218 mm. Znajdują się w niej dwa lub więcej otwory na palce. 

Parkiet ma 18 m długości, 1 m szerokości; po bokach znajdują się rowy umożliwiające powrót kuli, która 

wypadła z toru. Kręgle mają 38 cm wysokości i 12 cm szerokości. Waga pojedynczego kręgla powinna 

wynosić od 1,47 kg do 1,64 kg.                                   

Najbliższa kręgielnia znajduje się w „Szklarni” w Gołkowicach Dolnych. 

Kręgle klasyczne, kręglarstwo klasyczne – dyscyplina sportu, która polega na przewracaniu jak 

największej liczby kręgli za pomocą specjalnej kuli. W grze tej jest 9 kręgli o wysokości 40 cm i wadze 

1750 g ustawionych na polu w kształcie kwadratu, którego przekątna pokrywa się z osią symetrii toru. 

Bowling – rodzaj gry w kręgle. Jest to najpopularniejsza odmiana gry w kręgle. Została stworzona 

w oparciu o kręgle klasyczne. 

W odmianie tej występuje dziesięć pinów ustawionych w trójkąt. Gracz ma za zadanie strącić je w jak 

najmniejszej liczbie rzutów. Aby strącić je wszystkie w pierwszym rzucie należy uderzyć kulą między 

pierwszy a trzeci pin (kręgiel) – w przypadku graczy praworęcznych. Między pierwszy a drugi pin dla 

osób leworęcznych.                                                                                               

 

Przygotowali: Piotr Kwiatkowski i Jakub Wielosik z kl. VI 
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 ZRÓB  TO  SAM 

Glutek, a może ciecz nieniutonowska ? 

Czym jest ciecz nieniutonowska? 

Ciecz ta to płyn, który pozornie przeczy prawom 

fizyki. W spoczynku, bez działającej na niego żadnej 

siły zachowuje się jak zwykła ciecz, ale gdy tylko 

dostarczymy mu jakąś energię, np. poprzez nacisk 

czy uderzenie, ciecz ta zachowuje się jak ciało stałe.  

                 

Jak ją przygotować? 

Potrzebne nam będą: balon, mąka ziemniaczana, 

miska, woda, kolorowe włóczki i kolorowe markery. 

 

Wykonanie: najlepszym sposobem jest wsypanie 

szklanki mąki do miseczki i dolewanie wody wraz 

z mieszaniem całej zawartości. Z początku ciężko 

idzie, po powstała mieszanina będzie bardzo twarda i 

nie chce się zbytnio mieszać.                                                                                                                                                                   

Ile dodać wody? Należy to robić do czasu, aż 

mieszanina nabierze odpowiedniej konsystencji.  

 

 

 

 

 

 

Powinna sama spływać z łyżeczki jak gęsta ciecz, 

ale tak, by samą łyżeczką można ją było „kroić”.                                                                              
Kolejną ciekawą rzeczą jest zrobienie z tej cieczy 

kulki. Wystarczy wlać sobie trochę cieczy do ręki 

i obiema dłońmi ściskać ją lub turlać. Póki 

będziemy to robić, ciecz będzie zachowywać się 

jak ciało stałe – kulka. Gdy tylko przestaniemy to 

robić, wróci do stanu ciekłego i spłynie nam 

miedzy palcam. 

 

A co z glutkiem? 
Wystarczy otrzymaną ciecz delikatnie wlać do 

balonika, zawiązać, udekorować kolorową                                

włóczką i markerami, a otrzymamy glutka. Jest to 

naprawdę świetna zabawa.                                                                

Spróbuj sam  !!!                                 

 

                                                                                                              

 
      

 

Przygotowała:  Maria Kotas z kl. III 

 HUMOR 
 

Jasio napisał na tablicy: 

"Fczoraj byłem f szkole". 

Pani pyta innego ucznia: 

- Czy Twój kolega dobrze napisał to zdanie? 

- Jasne, że nie. Przecież wczoraj była niedziela! 

 

Na religii: 

- Kto widzi i wie wszystko? 

Na to Jasiu: 

- Moja sąsiadka... 

 

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze 

szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na przyszły rok - 

zostaję w tej samej klasie. 

 

Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił swojemu synowi 

zadanie z matematyki? 

- Tak, przed chwilą. 

- A da pan spisać? 

 

Na lekcji matematyki nauczyciel rozwiązuje równanie 

z jedną niewiadomą. Zapisuje niemal całą tablicę, a 

na koniec odwraca się do dzieci i mówi: 

- No i co? Teraz już wiemy, że "x" równa się zero. 

- To straszne - załamuje ręce Zosia. Tyle liczenia na 

nic! 

 
 

Przygotowali: uczniowie z kl. II  z wychowawczynią 
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Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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