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 NA  POWITANIE  

  
          Boże Narodzenie. Pusty rynek. 

 Nad dachami Gwiazda.  

Świeci każdy dom.  

W zamyśleniu, uliczkami,  

Idę, tuląc świętość świąt.  

Wielobarwne w oknach błyski  

I zabawek kusi czar.  

Radość dzieci, śpiew kołyski,  

Trwa kruchego szczęścia dar.  

Więc opuszczam mury miasta,  

Idę polom białym rad.  

Zachwyt w drżeniu świętym wzrasta:  

Jak jest wielki cichy świat! 

Gwiazdy niby łyżwy krzeszą  

Śnieżne iskry, cudów blask.  

Kolęd dźwięki niech cię wskrzeszą  

Czasie pełen Bożych łask 
 

Za oknami śnieg, dzieci urządzają bitwy na śnieżki, 

zjeżdżają na sankach. Ludzie założyli grube kurtki, ciepłe czapki i rękawiczki. Na 

każdym balkonie widać migocące nocą złote lampki, a wszystkie sklepy zmieniły 

wystrój na świąteczny. Niedługo w szkole będzie wolne. W telewizji, jak co roku, 

obejrzeć można „Kevin sam w domu”, a centra handlowe przepełnione są ludźmi, 

których jedynym zmartwieniem jest to, czy prezent, jaki kupili znajomemu pod 

choinkę, przypadnie mu do gustu. Jest beztrosko. 

Ach, gdyby tylko tak mogło być naprawdę! 

Niestety, okres świąt nie jest jedynie czasem wolnym od szkoły, 

obowiązków, czasem, który można poświęcić na nicnierobienie i zabawę.                

W święta trzeba odpocząć. Jednak należy zrobić to tak, żeby sprawiając innym 

radość, samemu promieniować szczęściem. Ludzie mówią, że w święta zdarzają 

się cuda.  Jednak cudom trzeba czasem pomóc. Otwórz oczy! Wokół nas jest tylu 

nieszczęśliwych, czasami potrzebujących pomocy ludzi. Wystarczy jeden 

uśmiech, aby ich dzień stał się lepszy. Wystarczy pomocna dłoń, kiedy trzeba 

zanieść zakupy lub kilka złotych danych bezdomnemu (zamiast kupna batonika). 

Dając tak niewiele, zmieniamy świat. Święta są, a właściwie powinny być wtedy, 

kiedy trochę inaczej popatrzymy na świat. 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

przyjmijcie drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie najszczersze życzenia: 

Niech Dzieciątko Boże Błogosławi Wam o każdej porze,  

a nadchodzący Nowy Rok spełni wszystkie marzenia.  

Zdrowia, szczęścia, pomyślności - życzą Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Wizyta w teatrze 

4 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego i z klasy II wybrały się na wycieczkę do Teatru Nowego Nowy Sącz 

w Nowym Sączu, aby obejrzeć spektakl pt. "Czerwony Kapturek". Dla wielu z nich była to pierwsza wizyta                

w teatrze. Aktorzy, prawdziwa scena, muzyka oraz kolorowe kostiumy przyciągały uwagę młodych widzów                     

i wywołały na wielu twarzach prawdziwy zachwyt. 

                Dyskoteka sportowców 

5 listopada uczniowie klas IV – VI  naszej szkoły – najlepsi sportowcy - przez 

dwie godziny bawili się przy dźwiękach muzyki i rywalizowali ze sobą                      

w różnych konkurencjach sportowych. Wszyscy uczestnicy sportowej zabawy 

przygotowanej przez opiekuna UKS „Kadet” pana Dyrektora                                   

S. Szwarkowskiego oraz opiekunkę SK PCK mieli okazję propagować zdrowy 

styl życia, zachęcać do ruchu przy muzyce oraz uprawiania różnych dyscyplin 

sportowych. 

Spotkanie z podróżnikiem 

5 listopada w naszej szkole gościł podróżnik, który opowiadał uczniom o swoich wyprawach na Krym i Ukrainę. 

                                             

                                                          Śniadanie daje moc 

6 listopada uczniowie klas I-III  oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły 

udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Śniadanie daje moc. W akcję 

zaangażowali się również rodzice dzieci zaopatrując je w zdrowe artykuły 

spożywcze i pomagając podczas przygotowań.     
 

              Próbna ewakuacja 

10 listopada w naszej szkole została 

przeprowadzona próbna ewakuacja. Z tej okazji uczniowie mogli podziwiać 

druhów z OSP w Kadczy, którzy zaprezentowali sprzęt gaśniczy. 
 

       Akademia z okazji Święta Niepodległości 

Z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole 10 

listopada odbyła się akademia. W uroczystym spotkaniu, które rozpoczęło się 

od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego, 

wzięły udział dzieci i uczniowie oraz grono pedagogiczne naszej szkoły. 

Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy V pod kierunkiem 

wychowawczyni.  

                                                                       Spotkanie z iluzjonistą 

16 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z iluzjonistą. Występ budził podziw i salwy śmiechu. Iluzjonista 

wykonywał magiczne sztuczki przy użyciu kół, piłek, sznurków. Uczniowie chętnie uczestniczyli w pokazywanych 

sztuczkach, asystując przy nich, oraz obserwując z zapartym wykonywane tricki. 

 

Kiermasz charytatywny 

W dn.18-20 listopada z inicjatywy SU i SC Caritas odbył się w naszej szkole charytatywny kiermasz, z którego 

dochód przeznaczyliśmy dla chorej koleżanki z klasy V Nikoli. Zebrane wcześniej przez samorządy klasowe 

zabawki, maskotki, puzzle, gry, książki, ozdoby itp. można było nabyć na kiermaszu (5 złotych za sztukę).                    

W organizację kiermaszu aktywnie włączyli się rodzice i dziadkowie uczniów z klasy V i VI przygotowując na 

pierwszy dzień akcji przepyszne ciasteczka i drożdżówki (sprzedawaliśmy je po 2 złote). Wszystkim, którzy 

pomogli w organizacji tego szlachetnego przedsięwzięcia, serdecznie dziękujemy. 

 

Zabawa andrzejkowa 

25 listopada odbyły się w naszej szkole zabawy andrzejkowe dla uczniów klas I - VI oraz oddziałów 

przedszkolnych. Po zajęciach lekcyjnych uczniowie zebrali się w przygotowanej sali, gdzie przy dźwiękach muzyki 

rozpoczęła się wspaniała zabawa. Każda klasa miała przygotowany przez rodziców pyszny poczęstunek. Oprócz 

tańców, dzieci mogły wziąć udział w zabawach i konkurencjach, które przygotowali i prowadzili członkowie 

Samorządu Uczniowskiego. 

② KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 3 

GRUDZIEŃ 2015  
 



 CUDZE CHWALICIE… 

 

 

Historia kościoła i parafii Narodzenia NMP w Jazowsku 
 

             Utworzenie rzymskokatolickiej parafii                         

w Jazowsku należy datować w przybliżeniu na drugą 

połowę XIII wieku. Zapewne w tym samym okresie 

wybudowano tam także pierwszy kościół. Według 

miejscowych legend, dla których brak jednak 

potwierdzenia w źródłach historycznych, fundatorką 

kościoła w Jazowsku była Święta Kinga – żona 

polskiego władcy Bolesława Wstydliwego, zwana 

„Czystą Panią Sądecczyzny”. Obecnie historycy 

skłaniają się raczej ku tezie, iż powstanie kościoła                    

i parafii w Jazowsku nastąpiło w wyniku fundacji 

rycerskiej. Pierwsze zachowane zapisy nt. parafii                   

w Jazowsku pochodzą z 1310 r. (mowa w nich                             

o miejscowym plebanie). O jazowskim kościele 

wspominał także słynny średniowieczny kronikarz Jan 

Długosz. W informacji zawartych w sporządzonym 

przez niego spisie Liber beneficiorum dioecesis 

Cracoviensis wynika, że w latach 70. XV wieku                   

w Jazowsku znajdował się drewniany kościół pod 

wezwaniem Narodzenia Świętej Maryi. Późniejsi kronikarze doprecyzowali, iż owa świątynia była 

usytuowana „na wysokiej skale”. Pierwszy kościół w Jazowsku nie zachował się do naszych czasów – 

prawdopodobnie uległ zniszczeniu na skutek pożaru. 

 Od początku istnienia parafii i erygowania jej pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej, Jazowsko 

stanowiło ważny ośrodek kultu maryjnego. Największym skarbem świątyni pozostaje do dziś obraz Matki 

Boskiej Szkaplerznej z dzieciątkiem, pochodzący z końca XV wieku. Obraz słynął z łask, które ludzie 

mieli za jego sprawą otrzymywać. Z tego względu Jazowsko przez wieki stanowiło centrum 

pielgrzymkowe, do którego udawali się wierni z pobliskiego Podhala, a nawet z Węgier i Słowacji 

(ostatnia pielgrzymka ze Słowacji do Jazowska miała miejsce w 1938). Ów szczególny status kościoła                     

w Jazowsku został oficjalnie  potwierdzony przez władze kościelne, poprzez nadanie mu przywileju 

sanktuarium maryjnego (1954). 

                                                

   NIETOPERZE MIESZKAJĄCE W KOŚCIELE 

                  KOŚCIÓŁ PO REMONCIE DACHU 

 

                                                                                                   

Przygotowała: Maria Szkaradek z  kl. VI  
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

10 NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH GATUNKÓW 

 

Mamy ostatnią szansę na uratowanie wielu ginących gatunków gatunków. WWF (World Wide Fund for 

Nature - tłum. Światowy Fundusz na rzecz Przyrody ) wzywa wszystkich, którym nie jest obojętny los 

tygrysów, niedźwiedzi polarnych, niedźwiedzi panda czy goryli, by pomogli ocalić te zwierzęta. 

Tygrys (Panthera tigris) Obecnie tygrysy zajmują mniej niż 7% ich oryginalnego 

terytorium. W ciągu XX w. liczebność tych 

zwierząt zmniejszyła się aż o 95%! 

Niedźwiedź polarny (Ursus maritimus) 

Naukowcy oceniają, że ich liczba    w ciągu 

najbliższych 30-50 lat zmniejszy się o 30%.  

Mors (Odobenus rosmarus divergens) Morsy tracą naturalne siedliska z powodu 

topniejących lodów Arktyki. 

Pingwin Magellana (Spheniscus magellanicus) Populacje 12 spośród 17 gatunków 

pingwinów gwałtownie się zmniejszają. 

Żółw skórzasty (Dermochelys coriaceathe) Ten 

największy spośród morskich żółwi przetrwał 

ponad 100 milionów lat. Teraz zagrożony jest 

wyginięciem.  

Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) Z powodu niezrównoważonych 

połowów populacje na wschodnim Atlantyku i Morzu Śródziemnym są bliskie załamania. 

 

Goryl górski (Gorilla beringei beringei) W ich naturalnym środowisku, w Afryce, 

zostało jedynie około 720 osobników.  

 

Motyl monarcha (Danaus plexippus) Co roku 

migrują na zimę z Ameryki Północnej do Meksyku. 

Zagrożone z powodu zmian w ich naturalnym 

środowisku. 

 

Nosorożec jawajski (Rhinoceros sondaicus) Przetrwały jedynie dwie populacje, 

liczące w sumie mniej niż 60 osobników.  

 

 

Panda Wielka (Ailuropoda melanoleuca) Od czasu utworzenia WWF w 1961 roku 

panda jest symbolem działań na rzecz ochrony przyrody. Na wolności, żyje  w 

Chinach. 

 

Przygotowali: uczniowie kl. III wychowawczynią 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

SEN   ZIMOWY 
Sen zimowy jest stanem w którym spowolnione są niektóre procesy życiowe (głównie przemiana 

materii). Dotyczy ssaków stałocieplnych i trwa od kilku tygodni, nawet do kilku miesięcy. Gromadzą one 

w tym celu duże ilości specjalnego rodzaju tkankę tłuszczową, która zapewnia im energię na cały okres 

trwania snu. Sen zimowy jest hibernacją i podczas tego stanu występuje: – spowolnienie akcji serca, – 

spadek metabolizmu, – spowolnione oddychanie, – spadek temperatury ciała, – spowolnienie akcji 

mózgu, – obniżenie pobudliwości nerwowej.  
 

ZWIERZĘTA ZASYPIAJĄCE 

 

Niedźwiedź 

Jest bardzo dużym drapieżnikiem, którego waga dochodzi do 800 

kg. Podczas zapadania w sen zimowy, zwierze to musi się dobrze 

najeść. Gromadzi w tym czasie specjalny rodzaj tłuszczu z którego 

korzysta przez cały okres snu. Niedźwiedź do snu potrzebuje 

legowiska zwanego gawrą. Gawra to najczęściej jaskinia, wyrwa w 

ziemi lub nora, która zapewnia schronienie. Po wybudzeniu się, 

zwierze wychodzi nawet o 200kg lżejsze! Aby uzupełnić masę ciała, 

niedźwiedź je bardzo dużo mięsa, padliny, robaków itd. Dopiero 

późną wiosną pomału przerzuca się na wszystkożerność. 
 

                                                                      Wiewiórka 

Jest to małe zwierze popularnie spotykane w lasach i parkach. 

Wiewiórki są pod ochroną, ale mogą być nosicielami wścieklizny, 

dlatego nie należy ich karmić. Są bardzo sprytne, zwinne i szybkie, 

jednak w zimę także zapadają w sen. Czasem jednak może zdarzyć się, 

że natkniemy się na wiewiórkę zimą, ponieważ przy wyższych 

temperaturach wychodzą ze swoich nor. Ciekawostką jest, że 

wiewiórka ma słabą pamięć. Podczas gromadzenia zapasów na zimę, 

zakopuje ona żołędzie, które później zamiast zostać zjedzone – 

kiełkują. 

                                                             Borsuk 

Gdy temperatura lekko podskoczy, borsuk budzi się ze snu, aby 

uzupełnić płyny lub pożywienie. Ciekawostką jest, że borsuki mogą 

dzielić swoje nory z lisami. Zwierze żyje kilkanaście lat i jego dom 

jest bardzo zaawansowany architektonicznie. Posiada on 

wentylacje, wiele wejść i wyjść awaryjnych, a nawet odwodnienia. 

Poza tym Na zimę zasypiają zwierzęta takie jak: Popielica, świstak, 

koszatka, kilka innych ssaków, plus wszystkie płazy i gady. Te 

ostatnie są zmiennocieplne, więc nie ma mowy o ich 

funkcjonowaniu w tak niskich temperaturach jakie przynosi zima. Sen zimowy daje zwierzętom 

możliwość uniknięcia ciężkich warunków spowodowanych niskimi temperaturami. Chodzi głównie o 

brak pożywienia. Dlatego zwierzęta wypracowały system, który pozwala im minimalizować straty 

energetyczne i dobrze przetrwać zimę. 

Przygotował: Mateusz Zielonka z kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

Kajakarstwo górskie 

Górny bieg rzeki jest dosłownie tak samo piękny, jak ośnieżony wierzchołek góry.  

 

Wyobraź sobie jazdę na nartach po stoku, który żyje, który rusza się i zmienia i nigdy nie jest taki 

sam, jak przed chwilą. Takie właśnie jest kajakarstwo górskie. Spływając górskim potokiem musisz cały 

czas obserwować drogę przed sobą, musisz planować manewry i wykonywać je dokładnie tam, gdzie 

zaplanowałeś, biorąc pod uwagę siłę rzeki, z którą nie jesteś w stanie walczyć. Trzeba ją poznać, aby 

umieć przewidzieć i wykorzystać jej moc tak, by przewiozła Cię bezpiecznie przez zapierające dech                 

w piersiach wodospady, fale i labirynty z wielkich głazów. 

Trudne? Na pewno tak, ale jesteś w stanie się tego nauczyć. Możesz opanować własny strach                  

i czerpać ogromną satysfakcję z czynnego przeżywania tego wspaniałego zjawiska, jakim jest górska 

rzeka. Musimy jednak ostrzec Cię, że kajakarstwo górskie jest jak narkotyk - kto raz tego spróbował, 

będzie ciągle w góry wracał. Większość z nas nie potrafi nigdy nasycić się pływaniem po górach. Każda 

godzina spędzona na wędrówce z bystrym nurtem uczy Cię czegoś nowego, ale wciąż pojawiają się przed 

Tobą nowe perspektywy - chciałbyś jeszcze czegoś spróbować: trudniejszej rzeki, nowych ewolucji. 

Kajakarstwo górskie jest też najlepszym sposobem na poznawanie innych ludzi i na zawiązywanie 

prawdziwych przyjaźni. W górach nie pływa się samotnie. Wzajemne zaufanie i sympatia członków 

zespołu jest podstawowym warunkiem bezpiecznego pływania. Górska rzeka obnaży każdego. Już po 

kilkuset metrach, po pokonaniu kilku trudnych miejsc jesteś w stanie poznać swoich kolegów tak, jak 

nigdzie indziej.  

 

Jak zacząć? 

            Nie radzimy zaczynać samotnie - kajakarstwo górskie wymaga wielu umiejętności, których 

znacznie szybciej nauczysz się od kogoś, a pływać trzeba w grupie.  

Najlepiej skontaktować się z jednym z klubów sportowych. Mają długą tradycję uprawiania kajakarstwa 

górskiego, dysponują odpowiednim sprzętem, mają wykwalifikowaną kadrę i chętnie przyjmą każdego, 

kto chce dzielić ich pasje. Dobrym, choć nieco droższym sposobem jest udział w zajęciach Szkoły 

Kajakarstwa Górskiego Retendo, która organizuje szkolenia i rekreacyjne spływy górskie na Białce 

Tatrzańskiej, Dunajcu i poza granicami Polski.  

Pamiętaj, że w górach nie wolno pływać w pojedynkę.  

Z naszej miejscowości pochodzi znany w Polsce i na świecie kajakarz. Przypomnijmy sobie jego 

sylwetkę i największe sukcesy. 

Krzysztof Bieryt (ur. 17 maja1974 w Nowym 

Sączu) - polski kajakarz górski, trzykrotny 

olimpijczyk. 

Bieryt startował w slalomie kanadyjek jedynek 

(C-1). W 1991 został Mistrzem Świata Juniorów 

(w norweskiej miejscowości Sjöa). Trzykrotnie 

reprezentował Polskę na igrzyskach olimpijskich : 

 Barcelona 1992 - 27. miejsce 

 Sydney 2000 - 11. miejsce 

 Pekin 2008 - 8. miejsce 

Przygotowali: uczniowie kl. V z wychowawczynią 
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

 

ZNAJDŹ  DROGĘ  W  LABIRYNCIE 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 

 MAŁY POLIGLOTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z p. Joanną Trzepak 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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