
 

  

LISTOPAD 2015 
PISMO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KS. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W KADCZY 

NR 2 
 

  

 NA  POWITANIE  

  

NIEPODLEGŁOŚĆ 

 

Spośród słów używanych nieczęsto, 

tłumnie dzisiaj na place wybiegło 

słowo piękne, jak honor i męstwo, 

słowo, które brzmi – niepodległość. 

  

Niepodległość to brąz na cokołach, 

lecz na co dzień – mówiąc po prostu 

polski dom, polski las, polska szkoła, 

polska władza i polski Kościół. 

  

Ono znaczy – bez strachu spać. 

Ono znaczy – spokojnie się budzić, 

kochać, śmiać się i pewnie trwać 

– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi. 

 

Witamy w drugim numerze naszego pisemka. Już listopad!  

Listopad to przede wszystkim dla nas Polaków ważny miesiąc ze 

względu na Święto Niepodległości.11 listopada 1918 roku Polacy po 123 

latach niewoli odzyskali niepodległość, a nasz kraj wrócił na mapy. W tym 

dniu powinniśmy szczególnie pamiętać o naszych rodakach, którzy 

przelali wiele krwi za naszą Ojczyznę, za nas, za naszą wolność, za nasze 

marzenia. To święto powinno przypomnieć nam, kim jesteśmy i skąd się 

wywodzimy. Mówi, że nie wolno nam zapomnieć o naszej historii, bo jak 

mówił święty Jan Paweł II, naród, który zapomina o swojej przeszłości, 

nie ma przyszłości. Słowa te dowodzą, że patriotyzm to coś więcej niż 

sama pamięć. To coś więcej niż złożenie wieńca na pomniku. Patriotyzm 

to świadomość tego, co owy pomnik znaczy. To wyciąganie wniosków             

z historii. To miłość, która jest wciąż żywa. Miłość, która wytrwale walczy 

i zwycięża. W świecie, który chce nam odebrać naszą tożsamość, który 

chce nam wmówić, że Bóg, Honor i Ojczyzna nie mają znaczenia, 

powinniśmy walczyć o należyty szacunek dla tych wartości, które w sercu 

powinien mieć wpisane każdy Polak – dorosły i dziecko. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Wycieczka do Zatoru 
1 października 44 uczniów z klas III - VI wraz z opiekunami wyruszyło na całodniową wycieczkę do Zatoru.  Znajduje się tam 

ogromny kompleks parków. Najpierw byliśmy w Parku Dinozaurów, przez który wiedzie ścieżka edukacyjna prezentująca 

dawne życie dinozaurów. Przy końcu ścieżki znajduje się  Muzeum Szkieletów i Skamieniałości, w którym podziwialiśmy 

kolekcję skamieniałych zwierząt. Kolejnym punktem pobytu było obejrzenie Parku Owadów, Parku Mitologii oraz zwiedzenie 

Domu do Góry Nogami. Niezapomnianych wrażeń dostarczył seans filmu w 5D. 

 

I Gminny Turniej Rycerski w Maszkowicach 

2 października sześciu uczniów naszej szkoły wzięło udział w Pikniku Średniowiecznym oraz I Gminnym Turnieju Rycerskim 

organizowanym przez SP w Maszkowicach. Po powitaniu na podwórku szkolnym uczestnicy  udali się na boisko szkolne, 

gdzie odbywały się konkurencje: rzut oszczepem, toporkiem i podkową, bieg na "koniu" oraz siłowanie na rękę. Dziewczęta 

zapoznały się z zasadami średniowiecznego tańca. Można też było spróbować zupy chlebowej przygotowanej według 

średniowiecznej receptury oraz innych przysmaków. Atrakcją spotkania był pokaz walki średniowiecznych rycerzy. 

 

                                                                      Pasowanie na ucznia kl. I 

7października odbyła się w naszej szkole uroczystość Pasowania na ucznia 

klasyI. Pierwszoklasiści zaprezentowali ciekawy program artystyczny przygotowany 

pod kierunkiem wychowawczyni M. Łatki przy współudziale przewodniczącej SU                 

M.  Janik. Następnie 21 dzieci w obecności rodziców i całej społeczności szkolnej 

złożyło uroczystą obietnicę przy sztandarze szkoły, po czym przyrzeczenie złożyli 

rodzice. Pan dyrektor S. Szwarkowski wielkim ołówkiem dokonał symbolicznego 

Pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje 

szkolne oraz upominki. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem. 

 

XVI Zlot Turystyczno – Krajoznawczy „Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu” 

8 października młodzież z 8 szkół podstawowych i 3 gimnazjów naszej gminy wraz z opiekunami spotkała się razem, by 

poznawać bliżej Łącką Ziemię, podziwiać ją na szlaku i w piosence. 110 młodych miłośników Chrystusa i górskich wypraw 

dotarło do Gabonia – Opalanej, gdzie o godz. 11
00

 przed kapliczką odmówiono modlitwę różańcową prowadzoną przez                

ks. K. Ceglarza. Następnie drużyny zlotowe udały się na nasze boisko sportowe, gdzie po posiłku mogły prezentować 

przygotowane piosenki i skecze i świetnie. Na koniec, trzymając się za ręce, odśpiewano ulubioną przez św. Jana Pawła II 

„Barkę”.  

 

                            Dzień Edukacji Narodowej 

14 października na sali gimnastycznej odbył się poranek z okazji DEN, na którym 

obecni byli: nauczyciele na czele z dyrektorem szkoły S. Szwarkowskim, 

nauczyciele emeryci, pracownicy obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców, 

uczniowie oraz liczna grupa rodziców. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu szkoły 

uczniowie kl. V i VI pod kierunkiem pań A. Szwarkowskiej i P. Klimek 

zaprezentowali program artystyczny pt. "Pokaz mody szkolnej". Młodym artystom 

w przygotowaniu pięknych, kolorowych strojów pomogli rodzice. 

                                                        

                                                         Wizyta w Bajkolandzie 

21października uczniowie kl. I i III wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Bajkolandu w Nowym Sączu. Podczas 

dwugodzinnego pobytu w nowoczesnej sali zabaw, wśród bajkowej scenerii, dzieci korzystały z wielu atrakcji. Wyprawa do 

Bajkolandu dostarczyła uczniom wielu niezapomnianych wrażeń. Dzieci nie tylko zaspokoiły naturalną potrzebę ruchu ale 

również  integrowały się w czasie wspólnej zabawy. 

 

XXX Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK 

22 października uczniowie kl. IV- VI udali się do MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu gdzie mogli podziwiać trzy najlepsze teatry 

dziecięco-młodzieżowe Małopolski - wielokrotnych finalistów Festiwalu BAJDUREK. Były to zespoły: WYJĄTEK                          

z Krakowa, TUPTUSIE z Tarnowa i MINI FORMA z Andrychowa.  W przerwach pomiędzy spektaklami widownię zabawiali 

w konwencji teatralnych animacji i gier (z nagrodami) Barbara i Aleksander Porzuckowie, czyli  Ciocia Basia i Wujek Alek 

wraz z uczniami ZSO nr 1 w Nowym Sączu. 
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 CUDZE CHWALICIE… 

 

Cisowy Dział 

                Trudno wskazać jedno najpiękniejsze 

miejsce w naszym regionie, ponieważ nasza 

gmina słynie z wielu takich. Pozwólcie, że 

opiszę wam miejsce, które bardzo mnie 

urzekło.                                                                       

              Znajduje się ono w miejscowości Kicznia 

na pograniczu dwóch gmin  

i dwóch powiatów. Nazywa się Cisowy Dział. 

Nazwa ta pochodzi od gęsto rosnących cisów, 

które wiecznie zielone zachwycają swoją barwą 

oraz czerwonymi owocami. Można tam 

dojechać samochodem, rowerem, a także dojść 

pieszo szlakiem prowadzącym na górę Modyń. Na tej pięknej przełęczy miejscowi górale wybudowali 

kamienne stacje drogi krzyżowej. W tym roku w miejscu starego ołtarza wzniesiono nową, drewnianą 

kaplicę.  

               Co roku, w trzecią niedzielę kwietnia odbywają się tam msze w oprawie góralskiej, na które 

tłumnie zjeżdżają się mieszkańcy naszej gminy. Po mszy miejscowa  ludność organizuje piknik, na 

którym przy rozpalonym ognisku można zjeść smaczną kiełbaskę i regionalny żurek.                           

                Poproście swoich rodziców, aby wybrali się tam z Wami. Przepiękne widoki na Beskid 

Wyspowy, Beskid Sądecki, Gorce, Pieniny oraz nietypowa i rzadka roślinność, między innymi będący 

pod ochroną dziewięćsił bezłodygowy,  na długo pozostaną w Waszej pamięci. Górski wiatr niosący 

 z sobą stare opowieści pozwoli Wam wyciszyć się i nabrać sił do zmagań z codziennością. 

 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Wiktoria Kotas z  kl. VI  
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

Jeż europejski (Erinaceus europaeus) 

Nazywany/a też: jeż zachodni 

Charakterystyka 

Wygląd 

Spotyka się 2 podgatunki jeża europejskiego - jeż 

zachodnioeuropejski (E. e.euoropaeus) -z ciemną, brunatną plamą 

na środku piersi oraz jeż wschodnioeuropejski (E. e. concolor) -z białawym spodem ciała. Długość ciała tego gatunku 

wynosi ok. 26 cm, długość ogona 2 -4 cm, masa ciała 0,6 -1,2 kg. Grzbiet, boki ciała i wierzch głowy pokryte są 

kolcami o długości 2 -3 cm. Środkowa ich część ma barwę brązową, a podstawa i koniec są żółte. Pysk jeża jest lekko 

wydłużony i ostro zakończony, uszy niewielkie. Silny podskórny mięsień okrężny umożliwia temu zwierzęciu 

zwijanie się w kulę i stroszenie kolców.  

Występowanie 

Areał występowania tego gatunku obejmuje niemal całą Europę i umiarkowaną strefę Azji. Granicę występowania obu 

podgatunków -wschodnio- i zachodnioeuropejskiego stanowi Odra, a strefa ich wspólnego występowania jest bardzo 

wąska. W górach dochodzi do 2000 m n.p.m. Jest zwierzęciem szeroko rozprzestrzenionym i licznym, w Polsce 

chronionym. 

Tryb życia 

Środowiskiem życia jeża europejskiego są skraje lasów o gęstym poszyciu, zarośla, żywopłoty, parki, ogrody i inne 

miejsca bujnie zarośnięte krzewami, drzewami i roślinnością zielną. Nie unika on terenów zurbanizowanych i często 

ginie na ruchliwych drogach (na widok nadjeżdżającego samochodu zwija się w obronną kulkę). Jako schronienie 

służą mu nory, kryjówki pod korzeniami drzew, w stertach chrustu, w szczelinach skalnych. Nory gniazdowe mają na 

ogół dwa wyjścia. Gniazdo zbudowane jest z trawy, mchu i liści, letnie ma dość niedbałą konstrukcję, zimowe 

zbudowane jest o wiele bardziej starannie i umieszczone w dobrze wybranym, zacisznym miejscu. Jeż jest 

zwierzęciem o aktywności zmierzchowej i nocnej. Prowadzi samotny tryb życia. Przed drapieżnikami skutecznie broni 

się zwijając się w kolczastą kulkę (chroni wrażliwą stronę brzuszną oraz pysk) i strosząc kolce. Zapada w sen zimowy 

trwający od połowy października do kwietnia. W tym czasie korzysta z zapasów tłuszczu nagromadzonych                         

w organizmie jesienią, a tempo przemiany materii może stać się nawet 100 razy wolniejsze.  

Odżywianie 

Podstawę pożywienia jeża stanowi pokarm zwierzęcy. Stanowią go głównie owady i drobne kręgowce (płazy, gady, 

młode ssaki), a także ślimaki, dżdżownice i padlina. W okresie głodu zjada również rośliny. 

Rozmnażanie i rozwój 

Okres rozrodczy trwa od maja do września. W ciągu roku ma miejsce 1 lub 2 mioty. Po 5 -6 tygodniowej ciąży rodzi 

się 3 -8 nagich i ślepych młodych, które szybko pokrywają się miękkimi kolcami. Twarde i ostre kolce pojawiają się 

dopiero w 6 tygodniu życia. Dojrzałość płciową młode jeże osiągają w wieku 10 -12 miesięcy. W niewoli żyją ok.                  

8 -10 lat. 

Ciekawostki 

 U jeża europejskiego obserwuje się dużą odporność na jady zwierzęce (żmii, ropuchy), a także bakteryjne. 

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

 

KOLOR CZERWONY 

           Czerwień, najgorętsza ze wszystkich barw, od najdawniejszych 

czasów była kolorem życia i skrajnych uczuć. Często jest uznawana 

za „kolor kolorów”. W niektórych językach jest synonimem słowa 

„kolorowy”, zaś w innych słowa „piękny”. Ma setki znaczeń,                        

z których wiele jest sprzecznych, zaś żadne nie jest uniwersalne. 

Ciekawostki kulturowe związane z czerwonym: w Chinach jest 

kolorem szczęścia, powodzenia i miłości, na ślubie panny młode 

zakładają tam czerwone suknie, zaś w południowej Afryce stanowi 

kolor żałoby. Do połowy XIX wieku Polska była głównym europejskim producentem czerwonego 

pigmentu wytwarzanego ze sproszkowanych owadów czerwca polskiego. Prestiż od wieków łączony                  

z kolorem czerwonym, dostępność i związana z nią niska cena czerwonego pigmentu w Polsce w 

pewnym stopniu tłumaczy przywiązanie do czerwieni w kulturze sarmackiej – polska szlachta nosiła 

buty i szaty wierzchnie barwione na krwisto-czerwono, złoty polski nazywano potocznie „czerwonym”, 

czyli szlacheckim. 

 Czerwień kojarzona jest z miłością (czerwona róża, czerwone serduszka walentynkowe) i pasją (gorące 

uczucia – płomień). Czerwień symbolizuje też siły witalne, życie i piękno. Z ogromnej ilości 

symbolizowanych przez nią cech, do najważniejszych należą: ekstrawertyzm, 

odwaga, antydepresyjność, asertywność, determinacja, przyjazność, ciepło i wrażliwość. Jest kojarzona 

z organizacjami charytatywnymi, pomocą medyczną (czerwony krzyż) i organizacjami lewicowymi,                    

a w krajach Europy Wschodniej i Środkowej również z komunizmem. Do XIX w. mundury wojskowe 

zawsze zawierały w sobie przynajmniej akcent czerwieni, zaś rękawice bokserskie i samochody sportowe 

do dziś nieodłącznie kojarzą się z tą barwą. To także symbol rewolucji. Kolor czerwony użyty                           

w odpowiednim kontekście może kojarzyć się z powstaniem, rewolucją, śmiercią, walką. 

 

Dlaczego kolor czerwony został wybrany przez człowieka, jako kolor, który 

ostrzega nas, przy różnego rodzaju niebezpieczeństwach? Dlaczego akurat ten, a nie 

inny  kolor został wybrany na sygnał ostrzegawczy? 

Kolor czerwony nie przypadkowo znalazł zastosowanie jako sygnał ostrzegawczy 

w różnych dziedzinach życia. Czerwone światło, w odróżnieniu np. od zielonego 

czy niebieskiego, ma najdłuższą długość fali.                                                                                                       

Czerwone promienie są najmniej rozpraszane przez cząsteczki kurzu, krople mgły 

czy deszczu. W praktyce oznacza to, że czerwone światło jest widoczne z dalszej 

odległości niż inne kolory i może mieć zastosowanie w warunkach 

atmosferycznych, które często są zmienne, między innymi  podczas prac 

remontowych na drogach lub na skrzyżowaniach ulic. 

Ma to niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa kierowców przy jesiennej szarudze na drogach. 

 

Przygotowała: Patrycja Kozik z kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

           

SZKÓŁKA PIŁKARSKA  - „ Liczy się sport i dobra zabawa” 

Na terenie naszej gminy, działa parę drużyn szkółek 

piłkarskich. Są to między innymi GOL Łącko, ZYNDRAM 

Łącko i od niedawna działającą szkółka OLE!, która 

początkowo działała przy klubie sportowym BUDOWLANI 

Jazowsko.   

Szkółki piłkarski maja na celu edukację dzieci                            

i młodzieży z wykorzystaniem podstawowych zasad gry 

drużynowej. Klubiki wykorzystują potencjał i umiejętności gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży, system 

szkolenia, przede wszystkim poprawia sprawność oraz  koordynację ruchową wśród dzieci i młodzieży, 

co jest korzyścią nie tylko ze względu na przygodę piłkarską, ale również rozwój organizmu.  

Obecnie piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną sportu w Europie, mającą miliony wiernych 

kibiców oraz cieszącą się gigantycznym zainteresowaniem mediów, tworząc dzięki temu jeden                          

z największych potencjałów 

marketingowych XXI wieku. Niestety 

poziom reprezentowany przez kluby oraz 

zawodników w Polsce znacznie odbiega 

od zagranicznej konkurencji. Powstające 

szkółki  są więc niezbędne, aby 

zmniejszyć dystans do liderów, a w przyszłości im dorównać.  

Niedoścignionym na dzień dzisiejszy wzorem w szkoleniu młodych 

piłkarzy jest hiszpańska „La Masia – Centre de Formació Oriol Tort” 

należąca do klubu FC Barcelona. Powstała ona 20 października 

1979 roku z inicjatywy legendy futbolu, Johana Cruyffa. Ten 

wybitny piłkarz, a następnie genialny trener stworzył system 

wychowywania zawodników, oparty na połączeniu holenderskiej 

wizji oraz latynoskiej finezji, co przyniosło zaskakująco pozytywne 

efekty. 

Pod banderą „La Masia” wykształciły się takie diamenty piłkarskiego rzemiosła, jak JosepGuardiola, 

Andreas Iniesta, Gerard Pique, CescoFabregas, Xavi, Victor Valdes czy uważany za jednego                      

z najwybitniejszych zawodników w historii futbolu Lionel Messi. Trudno wymienić wszystkie sukcesy 

tych graczy, ale wystarczy spojrzeć na dokonania FC Barcelona w ostatnich kilku latach. 

 „Biało-Czerwoni” w ostatnim czasie również pokazali klasę piłkarską z wysokiej półki. Na 10 meczy 

eliminacyjnych wygrali 7, dwa zremisowali  i tym samym zapewnili sobie awans do udziału                     

w Mistrzostwach Europy 2016. Nasi piłkarze choć na co dzień grają w zagranicznych klubach, wracają 

do barw narodowych i walczą jak lwy z orzełkiem na piersi. Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek, 

Krychowiak, Milik, Grosicki, Fabiański i inni, to nasze GWIAZDY – oni tez zaczynali karierę                      

waszkółkachapiłkarskich!!!!!! 

Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej gry i zabawy. Nie czekajcie. Może to właśnie w Tobie 

drzemie talent. Może to właśnie Ty będziesz następcą  „Lewego”. 

Źródło: Wikipedia i źródła własne 

Przygotował: Kacper Ciągło z kl. V 

⑥ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 

NR 2 

LISTOPAD 2015  



 

 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ I ODGADNIJ HASŁO 

 MAŁY POLIGLOTA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II wychowawczynią 

 KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 2 

LISTOPAD  2015 ⑦ 
 



 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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