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 NA  POWITANIE  

     

 

                 Wielka Noc to 

Zmartwychwstanie, 

to miłość i pojednanie, 

to rodzina wokół stołu zebrana, 

to buzia dziecka roześmiana już od rana. 

To palemki, pisanki, masełko, baranek, 

to serwetki białe i wyprasowane, 

to mama w kuchni, która krząta się od 

rana, 

by na stole zagościły wielkanocne dania. 

 

 
Wielkimi krokami zbliżamy się do najważniejszego, jak i najstarszego 

święta chrześcijańskiego, które upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.  

Wielkanoc, zwana także Paschą lub Wielką Niedzielą w tym roku 

wypada 16 kwietnia. Święto to jest pamiątką męki i zmartwychwstania 

Chrystusa. Na całość świąt składają się: Niedziela Palmowa - rozpoczynająca 

uroczystości Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalne obejmujące Wielki 

Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz Niedziela Zmartwychwstania. 

W  Polsce uroczystość ta związana jest z wieloma tradycjami i ludowymi 

obrzędami. Najbardziej znane i rozpowszechnione wśród Polaków to :malowanie 

pisanek, święcenie pokarmów, tradycja przystrajania Grobu Pańskiego, śmigus-

dyngus czy dzielenie się jajkiem.  

Symbolika Wielkiej Nocy oczywiście jest głęboko chrześcijańska, ale 

swoje powiązanie ma też w pogaństwie i prastarych wierzeniach. 

Najważniejszym symbolem Wielkanocy jest oczywiście jajko. Od dawien dawna 

uważane jest za symbol życia i odradzania się. Kolejny z symboli Wielkanocy to 

baranek. Jego obecność w koszykach i na stołach wyraża obecność Chrystusa. To 

właśnie dzięki krwi Baranka Bożego dostaliśmy wyzwolenie od śmierci. Zając, 

dzięki swojej ruchliwości i żywotności, od bardzo dawna kojarzony jest 

z płodnością, witalnością i odradzaniem się przyrody. Palma wielkanocna została 

wprowadzona do obrzędów świątecznych w XI wieku. Jest pamiątką 

triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jej zielone liście, tak jak inne 

wielkanocne symbole, są znakiem zmartwychwstania i odradzającego się życia. 

Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wszystkim 

spokojnych, radosnych, rodzinnych i oczywiście błogosławionych Świąt 

Wielkanocnych. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Sukces naszej uczennicy! 

Weronika Cebula, uczennica klasy VI, 6 marca 2017 roku wzięła udział w etapie wojewódzkim 

Małopolskiego Konkursu Humanistycznego „Życie to nie teatr”, uzyskała bardzo wysoki wynik (44 pkt 

na 50, czyli 88%) i została finalistką konkursu. Życzymy Weronice dalszych osiągnięć. 

Żywa lekcja historii 

7 marca 2017r. w naszej szkole gościła grupa artystyczna "REKONSTRUKTO". 

Uczniowie zostali zaproszeni na pokaz historyczny "Staropolski Sarmatyzm i Epoka Szlachecka". 

W trakcie prezentacji zapoznali się z obyczajami i kulturą epoki, ekwipunkiem i uzbrojeniem, 

narzędziami tortur i innymi rekwizytami. 

 

Dzień Kobiet 

 
7  marca 2017r. odbył się w naszej szkole poranek z okazji Dnia Kobiet. Okolicznościowy program został 

przygotowany przez ks. Krzysztofa Ceglarza. Występ zakończył się pięknymi życzeniami dla pań 

pracujących w szkole, które zostały obdarowane kwiatami. 

 

Gminny Konkurs Przyrodniczy „Mali miłośnicy przyrody” 

 
23 marca 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym w Kadczy odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczy 

„Mali miłośnicy przyrody” dla dzieci 5-6 letnich. W konkursie wzięły udział dwuosobowe zespoły dzieci 

z przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Łącko. Przed przystąpieniem do konkursu zaproszeni 

gości obejrzeli przygotowany przez małych gospodarzy spektakl „ Ja coś mam” o tematyce 

proekologicznej.  

Po części artystycznej reprezentanci sześciu przedszkoli odpowiadali na pytania  i rozwiązywać zadania 

o tematyce przyrodniczej, które  wymagały od przedszkolaków dużej wiedzy. Dzieci poradziły sobie 

doskonale. Po zakończeniu zmagań komisja przyznała pierwsze miejsce reprezentantom Przedszkola 

Samorządowego w Kadczy. Drugie miejsce przypadło w udziale przedszkolakom z Przedszkola 

Samorządowego w Łącku. Natomiast trzecie miejsce zajęły dzieci z  Niepublicznego Przedszkola 

„Słowiczek” w Jazowsku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe, które wręczyli Wójt Gminy Łącko Pan mgr Jan Dziedzina, Przewodnicząca  Rady Gminy  

Łącko Pani mgr  Bernadetta Wąchała – Gawełek oraz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Kadczy Pan mgr Stanisław Szwarkowski. Organizatorki konkursu -  nauczycielki z Przedszkola 

Samorządowego  w Kadczy, podkreśliły zaangażowanie uczestników i ich opiekunów.  

Sponsorami imprezy było Nadleśnictwo Stary Sącz, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Łącku oraz Rada Rodziców ZSP w Kadczy. 

 

ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI, WAŻNE WYDARZENIA – O TYM NIE MOŻEMY ZAPOMNIEĆ! 
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 PODRÓŻE PO ŚWIECIE 

      

Stolica Francji – Paryż 

 

Atrakcje turystyczne Paryża:  

W Paryżu znajduje się wiele zabytków 

z różnych epok, dzieł sztuki, budowli 

architektonicznych, muzeów, uczelni oraz instytucji 

o znaczeniu międzynarodowym. Paryż to również 

światowe centrum mody. Znacznym 

udogodnieniem dla turystów jest imienna karta 

umożliwiająca wstęp do muzeów, pałaców, i innych 

atrakcji znajdujących się w Paryżu i jego okolicach 

bez konieczności kupowania biletów. Atrakcje: 

Wieżą Eiffla, Katedra Notre-Dame, I wiele innych.  

Wieża Eiffla:  

Wieżę zbudowano specjalnie na paryską 

wystawę światową w 1889 roku. Miała upamiętnić 

setną rocznicę rewolucji francuskiej oraz 

zademonstrować poziom wiedzy inżynierskiej 

i możliwości techniczne epoki, być symbolem 

ówczesnej potęgi gospodarczej i naukowo-

technicznej Francji. Projekt wykorzystywał 

doświadczenia epoki i jej konstruktora, Gustave'a 

Eiffela, w budowie kolejowych mostów żelaznych. 

Po 20 latach budowla miała być rozebrana, lecz 

Eiffel nie chciał do tego dopuścić i założył na wieży 

laboratorium aerodynamiczne i meteorologiczne. 

Jednak dopiero udane eksperymenty z umieszczonym 

na szczycie telegrafem „bez drutu” ocaliły wieżę 

i odstąpiono od jej demontażu. Wieża Eiffla wynosi 324 m wysokości.    

Katedra Notre-Dame:  

Jest to kościół pięcionawowy z krótką nawą krzyżową (z krótkim transeptem), dość długim 

prezbiterium i podwójnym obejściem na półkolu. Pierwotnie miało ono tylko trzy małe kapliczki. 

W drugiej połowie XIII wieku usunięto kapliczki i wybudowano pięć dużych kaplic. Dwie wieże katedry 

nie są identyczne. Całą szerokość fasady zajmują trzy portale, z czego środkowy jest najszerszy. Zamiast 

kolumienek na cokołach lub wspornikach ustawiono figury zwieńczone baldachimami. Dokładne 

przyjrzenie się fasadzie środkowego portalu od razu odkrywa jej asymetryczność: lewy portal, poświęcony 

Matce Boskiej, pochodzi z ok. 1210 roku i przedstawia w reliefach sceny z jej życia, m.in.: genealogię 

Maryi, Zwiastowanie, Boże Narodzenie, i Zmartwychwstanie.  

Przygotował: Kamil Gadzina, klasa VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

JERZYK  

Większość ludzi z jerzykami ma do czynienia na co dzień. 

Jednak wiele osób nie ma pojęcia, że patrzy na jerzyka. 

Kogo by nie spytać, powie że to przecież jaskółka. Po 

dłuższej obserwacji, zaczynamy zauważać, że coś jest nie 

tak… 

 

BUDOWA CIAŁA  

Ptak ten osiąga rozmiary 18-21 centymetrów długości ciała. Rozpiętość skrzydeł dochodzi do 40 cm. Zdrowy 

w pełni sił, dorosły osobnik waży 40-50 gramów. Posiada ciemną sylwetkę (bez wyraźnego białego podbicia 

jak jest u jaskółki). Charakterystyczną cechą jerzyka, wyróżniającą go na tle innych jest budowa nóg. 

Większość ptaków (poza nielicznymi wyjątkami) ma skierowane dwa lub trzy palce do przodu, a pozostałe 

dwa lub jeden do tyłu.  Jerzyk natomiast ma wszystkie cztery palce skierowane do przodu. Dzięki temu może 

przywierać do pionowych ścian nawet podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niestety w 

momencie gdy ptak znajdzie się na ziemi, zupełnie nie potrafi po niej stąpać, jak ma to miejsce w przypadku 

chociażby jaskółek.  

 

POŻYWIENIE 

Jerzyk zjada drobne owady, które chwyta w locie szeroko rozwartym 

dziobem. Często jerzyki polują gromadnie, zwykle na dużych 

wysokościach. Mogą jednak również latać niżej nad łąkami (np. przed 

deszczem, podobnie jak jaskółki) lub też zniżać lot tuż nad 

powierzchnię wody, aby się napić. Zbierając pokarm dla piskląt, 

jerzyk gromadzi w podgardlu zbite w bryłkę owady. W pogoni za 

zdobyczą osiąga prędkość 200 km/h 

 

WYSTĘPOWANIE 

Jerzyki zamieszkują niemal całą Europę, dużą część Azji oraz północną Afrykę. Zimuje w południowej 

Afryce. W Polsce spotykane są od końca kwietnia do połowy października, jednak przeważnie przylatują w 

maju i odlatują już w sierpniu.  

 

TRYB ŻYCIA 

Większą część życia jerzyk spędza w locie. W powietrzu zbiera pożywienie i materiał na gniazdo, pije krople 

deszczu, kopuluje i śpi, szybując z wiatrem na dużej wysokości (do 2,5 km). Może pozostawać w locie bez 

przerwy przez 2 do 3 lat. Ląduje przede wszystkim podczas okresu lęgowego, budując gniazdo i karmiąc 

pisklęta. Ponadto czasami odpoczywa, chwytając się pazurkami pionowej ściany skały lub budynku. Jest 

jednym z najszybszych ptaków spotykanych w Europie, największe szybkości osiąga w locie grupowym. W 

pogoni za zdobyczą osiąga prędkość 200 km/h.  

 

CIEKAWOSTKA 
Jest jednym z najszybszych ptaków spotykanych w Europie, największe szybkości osiąga w locie grupowym. 

W pogoni za zdobyczą osiąga prędkość 200 km/h. 

Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

Skąd wziął się zajączek wielkanocny? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Czy zastanawialiście się kiedyś dlaczego akurat zając jest symbolem Świąt Wielkanocnych? 

Dla znacznej części osób, szczególnej tych najmłodszych, zajączek kojarzy się z prezentami. Zwyczaj ten 

nie jest u nas może tak popularny jak np. w Niemczech, skąd prawdopodobnie trafiła do nas zabawa 

w „zajączka”, jednak coraz więcej dzieci w pierwszy dzień świąt szuka w swoich ogrodach 

pochowanych jajeczek. Ktoś zapyta co ma piernik do wiatraka? Każdy przecież wie, że zające 

bynajmniej nie są zwierzętami jajorodnymi. Więc dlaczego odnajdywanie jajek nazywa się zabawą 

w „zajączka”? Podobno nazwa wzięła się od tego, że szukające jajeczek dzieci kicały po obejściach 

niczym zajączki. 

Przynoszący prezenty zajączek zapewne nie ma tak mocnej pozycji jak chociażby Mikołaj. Zapewne 

większość z nas nie bawiła się nigdy w „zajączka”, skąd więc jego obecność w koszykach 

wielkanocnych, na kartkach pocztowych? Wszak ten puchaty zwierzak nie ma zbyt wielkiego poważania, 

często mówimy „tchórzliwy jak zając”, „zmykać/uciekać jak zając”, „… nie zając nie ucieknie”. Bez 

wątpienia są to same negatywne cechy. Żeby jednak poznać historie zająca cofnąć musimy się do 

Starożytnego Rzymu, a konkretniej do Egiptu, gdzie swój początek miała wiara chrześcijańska. Właśnie 

tam zając był uważany za symbol zmartwychwstania i płodności. Stało się tak za sprawą Izydy, bohaterki 

egipskich mitów. Przyczyniła się podobno do zmartwychwstania zajączka, w którego ciele był bóg 

Ozyrys. W Starożytnej Grecji, podziwiano szaraka za płodność, dzięki której utrzymuje się przy życiu. 

Być może niewielu z Was wie, że zając to jedyne zwierzę, którego samica będąc w ciąży jest w stanie 

zostać ponownie zapłodniona. Wśród starożytnych Greków zając symbolizował również szczęście 

i miłość, był atrybutem Afrodyty i Erosa. Ze względu na swój krótki okres życia, szarak często był 

umieszczany na pomnikach grobów. Reasumując, Wielkanocny zając jest więc zarówno znakiem 

przemijania, jak i symbolem zmartwychwstania, triumfu życia nad śmiercią, dzięki swej niezwykłej 

płodności. 

 

  Przygotowała:  Maja Majerska z kl. IV 
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 GWIAZDY SPORTU 

 

  PIOTR ŻYŁA 

Piotr Żyła (ur. 16 stycznia 1987 w Cieszynie) – polski skoczek 

narciarski. Reprezentant Polski oraz zawodnik klubu KS Wisła, 

trzykrotny brązowy medalista mistrzostw świata (drużynowo 

w 2013 i 2015 i indywidualnie w 2017), olimpijczyk z Soczi 2014. 

 W 2006 roku ożenił się z Justyną Lazar, kuzynką Adama Małysza. 

Mają dwoje dzieci: Jakuba (2007) i Karolinę (2012). W 2003 roku 

ukończył naukę w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego 

w Szczyrku, natomiast w 2006 roku został absolwentem SMS 

w Zakopanem. Piotr Żyła zaczął skakać gdy miał 8 lat. W zawodach Pucharu 

Kontynentalnego zadebiutował 26 grudnia 2004 w Sankt Moritz.  

Trzykrotny indywidualny mistrz Polski (dwa razy zimą i raz latem) i zdobywca jedenastu innych medali 

krajowego czempionatu. Drużynowy wicemistrz świata juniorów z 2005. Zwycięzca konkursu Pucharu 

Świata w Oslo w sezonie 2012/2013. W tymże sezonie uzyskał najwyższą lokatę w klasyfikacji 

generalnej, plasując się na 15. pozycji. Ponadto stawał na podium PŚ jeszcze w dwóch konkursach 

indywidualnych i w pięciu drużynowych. Pięciokrotnie stał na podium zawodów Letniego Grand Prix. 

Największy sukces w karierze Piotr Żyła osiągnął w sezonie 2016/17. We wszystkich konkursach 65. 

Turnieju Czterech Skoczni zajmował pozycję w czołowej "7", a w ostatnim konkursie w Bischofshofen 

6 stycznia zajął trzecie miejsce. W samej imprezie zajął na sam koniec drugie miejsce, co stawia go 

w gronie zaledwie trzech polskich zawodników, którym udało się zmieścić na podium generalnej 

klasyfikacji tego cyklu. 

Obecny sezon 30-letni skoczek z Wisły z pewnością będzie wspominał z sentymentem. Wywalczył brąz 

mistrzostw świata, co jest jego największym sukcesem w dotychczasowej karierze.  

"Skoncentrowałem się na tym, co mam robić, i w sumie chyba udało się to zrobić" - tak Piotr Żyła 

podsumował zdobycie brązowego medalu MŚ w Lahti. Słynący z barwnych wypowiedzi skoczek tym 

razem ze wzruszenia praktycznie nie był w stanie mówić. 

 

Po prawej: Piotr Żyła tuż po wywalczeniu brązowego medalu MŚ na dużej skoczni w Lahti. Po lewej: 

finałowy, najdalszy w całym konkursie, skok Żyły - na 131 metrów 

Dla większości kibiców to przede wszystkim żartowniś. Skoczek z Wisły to jednak przede wszystkim 

sportowiec, który przeszedł bardzo długą drogę, aby doskoczyć do medalu mistrzostw świata. 

 

     Przygotowali: Zuzanna Zbozień i Jakub Niemiec z kl. III 
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 KĄCIK KULINARNY 

Mazurek czekoladowy z bakaliami 

 

Składniki: 

kostka do pieczenia Kasia150 g 

 mąka 200 g 

cukier 80 g 

żółtko2 szt 

sól1 szczypta 

 

Bakalie 

migdały,orzechy włoskie i laskowe 25 dag 

suszone śliwki bez pestek 5 dag 

suszone figi i morele 10 dag 

rodzynki 5 dag 

 

Polewa 

gorzka czekolada 200 g 

kostka do pieczenia Kasia 250 g 

śmietanka 30%1 łyżka 

likier pomarańczowy 2 łyżki 

cukier puder 2 łyżki 
 

Wykonanie: 

 

Krok 1 

Ciasto: Z mąki, Kasi, cukru, żółtek i soli zagnieść 

ciasto, owinąć folią i wstawić na 30 minut do 

lodówki. 

Krok 2 

Ciasto cienko rozwałkować, wylepić płaską, 

natłuszczoną blachę (20x25cm). 

Krok 3 

Piec 20–25 minut w temperaturze 190°C. 

Krok 4 

Polewa: czekoladę połamać na małe kawałki i 

rozpuścić w misce nad parą wodną. 

Krok 5 

Dodać cukier puder, Kasię, śmietanę i wymieszać. 

Krok 6 

Zdjąć z ognia, wlać likier i dokładnie wymieszać. 

Krok 7 

Na wystudzonym cieście rozłożyć bakalie i polać 

płynną polewą czekoladową. 

Krok 8 

Odstawić do zastygnięcia 

 HUMOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Przygotowali: uczniowie z kl. V z wychowawczynią 

 KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 7 

KWIECIEŃ  2017 ⑦ 
 

https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/produkt%3A%22Kostka-do-pieczenia-Kasia%22
https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/m%C4%85ka
https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/s%C3%B3l
https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/migda%C5%82y%2Corzechy-w%C5%82oskie-i-laskowe
https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/suszone-%C5%9Bliwki-bez-pestek
https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/suszone-figi-i-morele
https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/rodzynki
https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/gorzka-czekolada
https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/produkt%3A%22Kostka-do-pieczenia-Kasia%22
https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/%C5%9Bmietanka-30%25
https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/likier-pomara%C5%84czowy
https://www.przepisy.pl/przepisy/szukaj/cukier-puder


 DLA NAJMŁODSZYCH 
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