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 NA  POWITANIE  

   

SMOLEŃSK 

 10 kwietnia obchodzimy rocznicę 

katastrofy smoleńskiej. Zginęli wybitni 

przedstawiciele Narodu Polskiego, w tym 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech 

Kaczyński, Pierwsza Dama Maria 

Kaczyńska, Prezydent RP na Uchodźstwie 

Ryszard Kaczorowski. 

Śmierć tych osób zjednoczyła 

w bólu i w żałobie wszystkich Polaków. Pamięć o nich pozostaje wciąż 

żywa w naszych sercach. 

Lecieli, by oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej w 70 rocznicę tej 

tragedii. Razem 96 osób – zginęli wszyscy: Para Prezydencka, 

wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, dowódcy Wojska Polskiego, 

pracownicy kancelarii prezydenta, posłowie i senatorowie, pracownicy 

BOR, przedstawiciele Kościołów, rodzin katyńskich, cała załoga 

samolotu. 

Pozostawili po sobie niedokończone prace, niezałatwione sprawy, 

rozdarte serca rodzin i przyjaciół. Wszyscy płakali, cały świat był 

w szoku. 

,,Jaką mam radę? Postępować zgodnie ze swoim sumieniem. I być 

zawsze sobą…”  

Maria Kaczyńska 

,,Służba Ojczyźnie ma niekiedy swoją wielką cenę” 

Janusz Kurtyka 

Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
1 marca obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którzy w latach 1943-1963 nie pogodzili się z okupacją 

niemiecką ani radziecką oraz wprowadzanym systemem komunistycznym w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. 

W tym dniu uczniowie kl. VI pod kierunkiem wychowawczyni - pani K. Dziedzic przygotowali apel, w trakcie którego 

przybliżyli uczniom historię zapomnianych bohaterów walczących o wolną Polskę. 

Ogólnopolski Turniej BRD 
6 marca uczniowie kl. IV – VII przystąpili do eliminacji klasowych OTBwRD rozwiązując test dotyczący znajomości zasad 

ruchu drogowego. Etap szkolny, do którego przystąpiło 18 uczniów, przeprowadzono 9 i 12 marca 2018 r. w dwóch etapach: 

test dotyczący znajomości zasad ruchu drogowego i test sprawnościowy – rowerowy tor przeszkód. Naszą szkołę na etapie 

gminnym Turnieju w dniu 13 kwietnia reprezentować będzie drużyn w składzie: W. Cebula, J. Olszak, P. Kwiatkowski, 

D. Stolarski.  

Dzień Kobiet 
8 marca tradycyjnie obchodzony jest Dzień Kobiet. W tym dniu w naszej szkole gościliśmy zespół regionalny "Kierpecki" 

z Łącka, który zaprezentował bardzo dynamiczne tańce i piosenki z naszych okolic. Po programie artystycznym pan dyrektor 

S. Szwarkowski, ks. Krzysztof Ceglarz oraz pan woźny W. Kałuziński w imieniu wszystkich mężczyzn pracujących w szkole 

złożyli obecnym paniom okolicznościowe życzenia. 

Wycieczka kl. I - III do Nibylandii 
13 marca uczniowie klas I-III wraz z wychowawczyniami wybrali się do Nibylandii w Łącku. Był to raj dla wszystkich dzieci. 

Radośnie korzystali ze wszystkich atrakcji. Z okazji nadchodzącej wiosny, dzieci malowały piękną wiosnę farbami jadalnymi. 

Prace były ciekawe, kolorowe i jak się okazało, również smaczne.  

Gminny Konkurs Przyrodniczo – Plastyczny „Mali Miłośnicy Przyrody” 
14 marca w przedszkolu odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczo – Plastyczny „Mali Miłośnicy Przyrody”. W konkursie 

wzięły udział dwuosobowe zespoły 6-latków z przedszkoli znajdujących się na terenie gminy Łącko. Po części artystycznej 

reprezentanci sześciu przedszkoli odpowiadali na pytania konkursowe, rozwiązywali zadania o tematyce przyrodniczej, a na 

końcu wykonali pracę plastyczną pt. „Wiosenna przyroda”.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 

oraz nagrody rzeczowe, które wręczyli: Wójt Gminy Łącko, pan Jan Dziedzina oraz dyrektor ZSP w Kadczy, pan 

S. Szwarkowski. 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur" 
15 marca 21 uczniów naszej szkoły przystąpiło do rozwiązywania testu konkursowego. Startowali w czterech kategoriach: 

Żaczek (kl. II), Maluch (kl. III i IV), Beniamin (kl. V i VI) oraz Kadet (kl. VII). W tym roku każdy uczestnik konkursu 

otrzymał metalowe, ciekawie skręcone pręciki.  

Szkolny Konkurs Czytelniczy 
16 marca odbył się finał Szkolnego Konkursu Czytelniczego „Podróż do magicznych światów”, którego organizatorem była 

pani A. Cebula. W etapie finałowym udział wzięło 10 uczniów z klas IV – VII w dwóch grupach wiekowych. W grupie 

młodszej I m. zdobyła W. Zielińska z kl. V, a w grupie starszej - Patrycja Kozik z kl. VI. 

IV Gminny Integracyjny Turniej Warcabowy pod patronatem Wójta Gminy Łącko 

22  marca odbył się IV Gminny Integracyjny Turniej Warcabowy pod patronatem Wójta Gminy Łącko  Jana Dziedziny. 

W turnieju udział wzięło 4 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu oraz 11 uczniów  ze 

Szkół Podstawowych  Gminy Łącko. Głównym sędzią zawodów był pan A. Majerski – wychowawca  SOSW. Atrakcyjne 

nagrody, pamiątkowe puchary, medale i dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju zostały uroczyście wręczone przez 

Sekretarza Gminy Łącko pana Wojciecha Jamro oraz dyrektora S. Szwarkowskiego. Organizatorką turnieju była pani 

B. Zaremba. 

Poranek Wielkanocny 
23 marca cała społeczność szkolna spotkała się na poranku z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Uczniowie 

z kl. II w montażu słowno-muzycznym, przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni - pani S. Gawlik, przypomnieli 

tradycje i zwyczaje związane z Wielkanocą. Uroczystość wzbogacił występ grupy dziewcząt z kl. VII, które wykonały  utwór 

"Tolerancja" przy akompaniamencie gitar. Na koniec swojego występu drugoklasiści złożyli wszystkim życzenia świąteczne.  
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 NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCA 

                                    

                       K a l w a r i a     Z e b r z y d o w s k a 

Kalwaria Zebrzydowska – miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w powiecie 

wadowickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kalwaria Zebrzydowska, założone w pierwszej poł. 

XVII w. przez wojewodę krakowskiego Mikołaja 

Zebrzydowskiego. Jest jednym z ośrodków miejskich 

aglomeracji krakowskiej. 

„Kalwaria” jest wyrazem łacińskim – Calvaria, 

oznaczającym trupią czaszkę, odpowiednik hebrajskiego 

Golgota – wzniesienia, na którym został ukrzyżowany Jezus 

Chrystus. Nazwa odnosi się do sanktuarium pasyjno-

maryjnego. Słowo „Zebrzydowska” odnosi się do 
założyciela miasta i fundatora sanktuarium Mikołaja 

Zebrzydowskiego 

              Kalwaria Zebrzydowska jest ośrodkiem ruchu 

pielgrzymkowego do sanktuarium pasyjno-maryjnego 

oo. bernardynów, które w 1999 r. (manierystyczny zespół 

architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII wieku) zostało, jako jedyna kalwaria 

na świecie, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  

W skład sanktuarium pasyjno-maryjnego oo. bernardynów wchodzi położony między górami Żar 

i Lanckorona: 

 Klasztor i Bazylika Matki Boskiej Anielskiej wzniesiona w stylu manieryzmu niderlandzkiego, 

następnie rozbudowana w stylu barokowym, przechodzącą rokoko. W jednej z bocznych kaplic 

umieszczony jest cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej. 

 42 kaplice i kościoły – Dróżki Pana Jezusa (28 stacji), Dróżki Matki Boskiej (24 stacje). 

Turyści mogą oglądać wkomponowane w otoczenie kościółki, kapliczki i figury. Przejście każdego ze 

szlaków zajmuje ok. trzy godziny. Najcenniejszym zabytkiem sakralnym w Kalwarii jest wizerunek Matki 

Bożej Kalwaryjskiej w kaplicy Zebrzydowskich. 

Kalwaryjską specyfiką są odgrywane w okresie Wielkiego Tygodnia niezwykle barwne misteria pasyjne 

oraz w sierpniowy odpust Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP. Kalwaryjskie uroczystości należą do 

najbardziej okazałych w Polsce. 

Wyższe Seminarium Duchowne oo. Bernardynów 

w Kalwarii Zebrzydowskiej (na tej uczelni studiuje mój 

brat Bartosz – brat Celestyn, były uczeń naszej szkoły). 

Kalwaryjskie sanktuarium było miejscem częstych 

wizyt i modlitw Karola Wojtyły. Jako papież Jan Paweł 

II był w nim dwukrotnie: 7 czerwca 1979 roku 

i 19 sierpnia 2002. W 1998 r. przyjął Honorowe 

Obywatelstwo miasta. 

Kalwaria ma w sobie coś takiego, że człowieka wciąga. Co się do tego przyczynia? 

Może i to naturalne piękno krajobrazu, który się stąd roztacza u progu polskich 

Beskidów... 

                                                                                    — Jan Paweł II, 7 czerwca 1979 

 

 Przygotowała: Weronika Cebula  z kl. VII 
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 SPOTKANIA  Z  PRZYRODĄ  

 
 

Skrzyżowanie rzek w Wągrowcu 

 

                 Skrzyżowanie rzek w Wągrowcu, mimo że bardzo efektowne, nie jest zjawiskiem naturalnym. 

Zostało stworzone podczas prac melioracyjnych w 1830 roku. Zmieniły one miejsce ujścia Nielby do 

Wełny, tak aby wypadało dokładnie w punkcie rozdzielania się biegu Wełny. Rozwiązanie to zaprojektował 

Adalbert Schulemann z Bydgoszczy po to, by ochronić Wągrowiec (wówczas pod nazwą Wongrowitz) przed 

zalewaniem wodami powodziowymi obu rzek. Prace melioracyjne miały też na celu zapewnienie podczas 

suszy odpowiedniego spiętrzenia wód na Wełnie, by mógł na niej działać młyn wodny.Skrzyżowanie rzek 

w Wągrowcu bywa też nazywane „bifurkacją”. Choć brzmi to efektownie, nie pokrywa się jednak z prawdą. 

Bifurkacja to niezwykle rzadkie zjawisko, które polega na rozdzieleniu się rzeki na co najmniej dwa ramiona, 

które płyną do różnych dorzeczy.Przykładem tego może być bifurkacja rzeki Casiquiare w Ameryce 

Południowej. Część jej wód odpływa do Rio Negro i Amazonki, a część do Orinoko. W Polsce bifurkacja 

(sztuczna) występuje na Obrze (dopływie Warty), która część wód poprzez kanał odprowadza do Obrzycy 

(dopływu Odry) w województwie wielkopolskim. Ależ skomplikowane są te nazwy – Obra i Odra. Uff. 

Zatem prostszy przykład: przez Stobrawski Park Krajobrazowy (województwo opolskie) płyną cztery rzeki 

– Stobrawa i jej dopływy Bogacica, Czarna Woda i Budkowiczanka. Teren jest dość płaski, a sieć cieków 

bardzo gęsta, więc co chwila dochodzi do bifurkacji między nimi. 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Artur Łabuda z  kl. V 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

Dlaczego Big Apple? 

Chyba każdy słyszał, że Nowy Jork jest nazywany Wielkim Jabłkiem, 

ale mogę się założyć, że prawie nikt nie wie dlaczego. Ja tez nie 

wiedziałam…  Myślałam, że wzięło się to stąd, że wiele stanów w USA 

ma jakiś owocowy symbol – Floryda ma pomarańczę, Georgia 

brzoskwinię, Oklahoma truskawkę a Oregon gruszkę. Ale zupełnie nie 

trafiłam. Big Apple, jako symbol NYC, ma zupełnie inną historię. 

Wszystko zaczęło się w latach 20-tych ubiegłego wieku. 

Dziennikarz New York Morning Telegraph, John J.Fitzgerald, jako 

pierwszy zaczął używać tej nazwy, pisząc o wyścigach konnych w 

Nowym Jorku. Przypadkowo usłyszał, jak dżokeje, o torze 

wyścigowym w NY, mówią big apple. Swoją kolumnę nazwał Around the Big Apple i pisał do niej przez 

20 lat. Od tego czasu big apple stało się synonimem nowojorskich gonitw, a wygrana marzeniem 

każdego dżokeja, jak sami mówili: Jest tylko jedno wielkie jabłko. To jest Nowy Jork (There’s only one 

Big Apple. That’s New York.) 

Pod koniec lat 20-tych określenie Big Apple w stosunku do Nowego Jorku przyjęło się w języku 

potocznym, a spopularyzowali je muzycy jazzowi z Harlemu. Harlem w tamtym czasie był swoistym 

Graalem dla artystów pragnących zaistnieć w środowisku jazzu. Występ przed tamtejszą publicznością 

był celem samym w sobie. Tak powstało powiedzenie: Jest wiele jabłek na drzewie, ale tylko jedno duże 

jabłko (There are many apples on the tree, but only one Big Apple.) I tak Nowy Jork,  został 

przechrzczony na Big Apple.  

W latach 50-60 nazwa zaczęła odchodzić w zapomnienie, aż w 1971 

przywołano ją znowu podczas kampanii I ♥ NY promującej miasto. 

Zła sława Nowego Jorku – przestępczość, strajki i zamieszki uliczne 

spowodowały, że turyści zaczęli omijać miasto szerokim łukiem. 

Burmistrz, John Lindsay, wydał sporo pieniędzy na promocję NYC. 

I wtedy pojawiło się   wielkie, czerwone jabłko na koszulkach, siatkach, czapkach, długopisach, 

magnesach, kubkach i wszystkich gadżetach pamiątkowych, które miało zmienić mroczny wizerunek 

miasta.  Wróciła też nazwa Big Apple. W wielkim stylu i tym razem na stałe. 

W 1997 roku, burmistrz Rudolph Giuliani nadał nazwę 

dla rogu 54 Ulicy i Broadway – The Big Apple Corner. 

Miejsce nie przypadkowe, bo przez 30 lat mieszkał tam 

wspomniany wyżej John Fitzgerald.  

A sami Nowojorczycy lubią powtarzać, że nazwa Big 

Apple wzięła się od najsłynniejszego jabłka – jabłka, 

którym Ewa kusiła Adama w Raju. Bo Nowy Jork jest 

jak ten zakazany owoc, kusi i uwodzi. A inni żartują, 

że Big Orange nie brzmi po prostu tak dobrze jak Big 

Apple. 

Przygotowały: Kamila Zaremba i Daria Ciągło z kl. IV 
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 SPORT  TO  ZDROWIE 

 

    JOGGING 

JOGGING-forma truchtu lub biegu w wolnym 

tempie. Głównym celem joggingu jest poprawa 

sprawności i wydolności fizycznej bez 

nadmiernego wysiłku. Za jogging uważa się bieg 

z prędkością 7-9 km/h. Służy utrzymaniu dobrej 

kondycji rytmicznej, bieg na świeżym powietrzu; 

przebieżka. 

Jogging może być stosowany jako rozgrzewka 

poprzedzająca następny trening lub wyścig. Stosują 

go sportowcy do utrzymania swojej kondycji. 

Według badań przeprowadzonych przez Stanford University School of Medicine, jogging 

jest skuteczny w zwiększaniu ludzkiej żywotności i zmniejszaniu efektu starzenia, 

z korzyścią dla układu sercowo-naczyniowego. Jogging jest przydatny do zwalczania 

otyłości i zachowania zdrowia. 

     

Zaobserwowałam, że w naszej 

miejscowości wiele osób uprawia ten sport. 

Należy zapamiętać, że osoby uprawiające 

regularnie różne sporty musimy podziwiać 

za wytrwałość i troskę o swoje zdrowie.                                                           

          

                                                                                                             

 

Przygotowała: Wiktoria Klag z kl. VI 
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 ZRÓB  TO  SAM 

 

    Oprawka na zeszyt z bandany 

Rzeczy, których potrzebujesz 

* Zeszyt lub książka z papierową okładką 

* Bandana 

* Klej 

* Krochmal w płynie 

* Koronka, cekiny i inne ozdoby 

* Papier woskowany 

1.Rozłóż chustkę na płaskiej powierzchni prawą stroną 

do dołu. Rozłóż książkę lub zeszyt, który chcesz oprawić i 

połóż ją na chustce. Wokół rozłożonej książki obrysuj 

linie. Zdejmij książkę i wytnij z tkaniny prostokąt o około 2 

cm większy, niż narysowane linie. 

2.Około 1 szklankę krochmalu w płynie wlej do dużej 

miseczki. Bandanę zwiń w kulkę i wrzuć do środka. 

Upewnij się, że tkanina jest całkowicie zanurzona. 

Nadmiar płynu wykręć, pozostawiając materiał lekko 

wilgotny. Tkaninę rozłóż na woskowanym papierze (np. 

pergaminowym) prawą stroną do dołu, wygładź jej 

powierzchnię.                                                                                                     

3.Rozłóż zeszyt i umieść 

go na bandanie. Chustka 

przyklei się do okładki. 

Zamknij zeszyt i wygładź 

powierzchnię tkaniny. 

Pozostaw do wyschnięcia 

przez noc. Okładka może 

się nieco wygiąć, ale po 

wyschnięciu powinna się wyprostować. Jeśli tak się 

nie stanie, przygnieć zeszyt kilkoma ciężkimi 

książkami lub przedmiotami i poczekaj, aż okładka 

będzie płaska. 

4.Wokół krawędzi książki przyklej koronkę. Cyrkonie i 

cekiny przyklej na okładkę według własnych 

upodobań. Aby pozostały one na miejscu podczas 

klejenia, przytrzymaj je wykałaczką. 

Wskazówki 

* Bandana jest trochę przeźroczysta, więc jeśli 

chcesz, żeby okładka zeszytu nie była w ogóle 

widoczna, oklej ją czymś przed przyklejeniem chusty. 

Przygotowała:  z kl. III 

 HUMOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielka do Jasia: 

- Dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia tato? 

- Bo mama nigdy nie ma czasu – odpowiada chłopiec. 

 
 

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