
 

  

LISTOPAD 2016 
PISMO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KS. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W KADCZY 

NR 2 
 

  

 NA  POWITANIE  

                                                        
Dzisiaj wielka jest rocznica 

Jedenasty Listopada. 

Tym, co zmarli za Ojczyznę, 

Hołd dziś cała Polska składa. 

Im to bowiem zawdzięczamy 

wolność, mowę polską w szkole, 

to, że tylko z ksiąg historii 

poznajemy dziś niewolę. 

Uroczyście biją dzwony, 

w mieście flagi rozwinięto, 

i me serce się raduje, 

że obchodzę Polski święto. 

 
Większość z nas cieszy się na myśl, że 11. listopada jest dniem wolnym 

od szkoły. Niezwykle obiecująca wydaje nam się wizja dodatkowego dnia 

spędzonego „aktywnie” na słodkim nieróbstwie. Jednak czy w ferworze zabawy    

i młodzieńczych szaleństw nie zapominamy o prawdziwej istocie Dnia 

Niepodległości?  

Wiele lat temu nasi dziadkowie i pradziadkowie przelali swą krew, 

abyśmy my dzisiaj mogli żyć beztrosko w wolnym państwie, bez obaw 

porozumiewać się w ojczystym języku czy też poznawać prawdziwe losy Polski. 

Zależało im na tym, by ich potomkowie nigdy nie zapomnieli o chwalebnych 

czynach, których się dopuścili. Właśnie na cześć ideałów, o które walczyli nasi 

przodkowie, zostało ustanowione to święto. W dzisiejszych czasach słowo 

patriotyzm nie ma dla młodych dużego znaczenia. Urodzili się w czasach 

wolnych od trosk,   z jakimi borykali się ich rodzice. Brak takiego doświadczenia 

sprawia, że ogarnia ich znieczulica, wynikająca po części z niewiedzy. Owszem, 

ciężko jest postawić się w sytuacji, w której nigdy się nie było, ale zapewniamy, 

warto spróbować! Kto inny, jeśli nie my, ma pielęgnować pamięć o wcale nie tak 

odległych czasach niepewności, rozterek i bólu. Wielu    z Was pewnie powie, że 

to, co było kiedyś, jest nieważne, że przecież liczy się tylko to, co tu i teraz, ale to 

właśnie przeszłość ukształtowała nas jako naród i to dzięki niej kształtuje się 

przyszłość. Jak być patriotą w czasach, gdy nie ma o co walczyć? No właśnie. 

Jest to na pozór niemożliwe, ale pozory czasem mylą.  

W końcu swoje oddanie państwu można okazać nawet w codziennych, 

rutynowych czynnościach. Jednym z wielu sposobów jest choćby szacunek 

wobec symboli narodowych.       

Prosimy Was, abyście robili wszystko, co w Waszej mocy, żeby                    

w przyszłości móc z dumą powiedzieć – JESTEM POLAKIEM. 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

Pasowanie na ucznia klasy I 

4 października odbyła się w naszej szkole uroczystość 

Pasowania na ucznia klasy I. Na początku pierwszoklasiści 

przedstawili program artystyczny przygotowany pod 

kierunkiem wychowawczyni S. Gawlik, w czasie którego 

wykazali się wiedzą i umiejętnościami ucznia klasy I. 

Następnie kandydaci na uczniów w obecności rodziców i całej 

społeczności szkolnej złożyli ślubowanie przy sztandarze 

szkoły. Z kolei pan dyrektor S. Szwarkowski wielkim 

ołówkiem dokonał pasowania na uczniów troje dzieci 

(siedmioro uczniów kontynuuje naukę w klasie I i składało 

obietnicę w ubiegłym roku szkolnym). Następnie 
pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i swój pierwszy dokument – legitymację szkolną. Na 

koniec przyszła pora na upominki od przedszkolaków i klas starszych, a od rodziców słodki poczęstunek. 

To był wspaniały dzień.  

Dzień Nauczyciela 
 

13 października na sali gimnastycznej odbył się poranek z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którym 

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

pracownicy obsługowi, przedstawicielki Rady Rodziców oraz uczniowie naszej szkoły. Po wspólnym 

odśpiewaniu hymnu szkoły uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem pani P. Klimek zaprezentowali krótki 

program artystyczny. Następnie odbyła się Szkolna Gala Oskarowo- Jabłkowa, podczas której zostały 

wręczone wszystkim nauczycielom i pracownikom obsługowym Oskarowe Jabłka w różnych kategoriach 

konkursowych. Nie zabrakło także życzeń i kwiatów składanych nauczycielom. 

XVII Zlot Turystyczno- Krajoznawczy 
 

18 października w Jazowsku odbył się XVII Zlot Turystyczno- 

Krajoznawczy „Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu”, 

którego organizatorem była nasza szkoła. Udział wzięło 100 

uczestników z 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów, którzy 

wraz z opiekunami dotarli do Kościoła p.w. Narodzenia 

Najświętszej Marii Panny w Jazowsku, gdzie o godzinie 11.00 

odmówiono różaniec prowadzony przez ks. Krzysztofa Ceglarza. 

Po zakończonej modlitwie drużyny zlotowe udały się do 

budynku wielofunkcyjnego w Jazowsku, gdzie mogły zjeść 

ciepły posiłek. Następnie zostały zaprezentowane skecze, 

dowcipy oraz piosenki turystyczne. Na koniec każda grupa 

zlotowa otrzymała pamiątkowy dyplom oraz tradycyjnie odśpiewano ulubioną piosenkę św. Jana Pawła II 

- „Barkę”. 

Pokaz robotów 
 

19 października 2016r. w naszej szkole odbył się pokaz robotów wykonanych z klocków LEGO. 

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się co to jest robotyka, z jakich dziedzin nauki jest złożona, gdzie 

wykorzystujemy roboty, jakie rodzaje czujników używane są w automatyce. Podczas pokazu uczniowie 

mieli możliwość testowania prawdziwych robotów edukacyjnych, sterowania nimi za pomocą pilotów 

oraz testowania robotów autonomicznych (działających wg zainstalowanego programu). Było to ciekawe 

spotkanie, budzące zainteresowanie nowymi technologiami, robotyką i programowaniem. 

② KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 2 

LISTOPAD 2016  
 



 PODRÓŻE PO ŚWIECIE 

    

       A u s t r i a 

W wakacje wyjechałem do rodziny w Austrii. Chciałem 

Wam opowiedzieć o alpakach,  z którymi tam się spotkałem. 

Było to dla mnie ciekawe doświadczenie, ponieważ w Polsce 

raczej nie hoduje się tych zwierząt. 

 

Ciało alpaki osiąga 128–151 cm długości, przy wysokości w kłębie 80–100 cm i masie ciała 55–65 kg. 

Ubarwienie różnorodne (26 kolorów), najczęściej czarne lub brązowo-czarne, czasem białe. Alpaki są 

zwierzętami socjalnymi tworzącymi grupy rodzinne złożone z dominującego samca, kilku samic i ich 

potomstwa. 

W Austrii miałem przyjemność prowadzić taką alpakę.:) 

Alpaki dzięki lepszej wełnie od owczej oraz dobremu 

mięsu, zyskują coraz większą popularność w wielu 

hodowlach na świecie, a także i w Polsce. Ich hodowla 

jest też bardziej ekonomiczna, gdyż dzięki dwudzielnej 

wardze, jedząc rośliny, nie wyrywają ich korzeni                    

z ziemi. Przystosowane są do klimatu wysokogórskiego, 

a do wyżywienia wystarczą im słabe gleby piątej              

i szóstej klasy o niewielkim areale – na jednym hektarze 

jest w stanie utrzymać się około 20 sztuk alpak. W odróżnieniu od innych zwierząt nie niszczą pastwisk za 

sprawą miękkich poduszek kopyt. Wytrzymują trudne zimy 

dzięki wełnie odpornej na mroźny klimat, która dłużej 

zatrzymuje ciepło. Ponadto nawóz alpak z dobrym skutkiem 

można wykorzystać   w ogrodnictwie Alpaki nie występują             

w formie dzikiej. Są hodowane na zboczach Andów                 

w Ekwadorze, Boliwii, Peru i Chile na wysokościach od 4000–

4700 m n.p.m Zwierzę zostało udomowione, hodowane dla 

wełny i mięsa, przypomina nieco lamę, ale jest od niej mniejsza 

i z budowy ciała bardziej podobna do owcy.  

 

Przygotował: Sebastian Kłak, klasa VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

SZERSZEŃ 

Szerszeń europejski, gatunek owada z rodziny 

osowatych z grupy żądłówek, największy 

z osowatych występujących w Europie Środkowej, 

pospolity na terenie całej Polski. 

 

BUDOWA CIAŁA 

 

Długość ciała królowej (samica) 25–35 mm, samca 21–23 mm, a robotnicy 17–24 mm. Forma typowa dla 

obszaru Polski ma tułów czarny w rude plamy, odwłok żółty w czarne pasy. Głowa szerszenia zaopatrzona 

jest w silne żuwaczki, z dobrze widocznym żółtym rysunkiem. 

 

WYSTĘPOWANIE 

Gniazda zakładane są w dziuplach drzew, zwłaszcza dębów. Ze względu na utratę naturalnych siedlisk owad 

ten przystosował się do życia w pobliżu terenów ludzkiej aktywności. Gniazda buduje najczęściej                             

w dziuplach drzew, a także w norach ziemnych, opuszczonych ulach, czasem na wolnym powietrzu, lecz                

w miejscach osłoniętych (np. pod okapem dachu lub w dziurach i zagłębieniach w ścianach budynków). Na 

terenach zurbanizowanych szerszenie korzystają również ze skrzynek lęgowych dla ptaków (zwykle 

opuszczonych, ale zdarza się, że koegzystują w skrzynce lęgowej razem z ptakami). 

TRYB ŻYCIA 

 

Wczesną wiosną samice przystępują do budowy gniazda. W tym celu wykorzystują masę papierową, 

wytworzoną przez nie z cząsteczek próchniejącego drewna i śliny. Wewnątrz gniazda samica buduje plastry 

ze skierowanymi ku dołowi otworami komórek. Rozmiary gniazd sięgają czasem 50 cm długości                              

i wysokości. Po uformowaniu kilku pierwszych komórek plastra samica składa do nich jaja. Lęgną się z nich 

larwy, które karmione przez matkę, szybko dorastają i przepoczwarczają się w robotnice. Od tej pory samica 

zajmuje się składaniem jaj, a robotnice zajmują się obroną gniazda, jego rozbudową, karmieniem larw                      

i utrzymaniem odpowiedniej temperatury. Ostatnie larwy przekształcają się w pokolenie płodne samic 

i samców. Szerszeń europejski żywi się owadami, owocami oraz sokami niektórych drzew. 
 

JAD 

Jad szerszeni europejskich jest porównywalny z jadem pszczół i os, zawiera jednak nieznacznie większą 

dawkę toksyn. Użądlenie szerszenia jest boleśniejsze od użądleń pszczół czy os z powodu większego                        

i głębiej penetrującego żądła oraz około 5% zawartości acetylocholiny w jadzie, powodującej silne pieczenie 

rany. Jego użądlenie może być niebezpieczne dla osób uczulonych na jad owadów. 

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

 

ZŁOTY POCIĄG  

          Złoty pociąg to domniemany pociąg III Rzeszy, 

który między listopadem 1944 a końcem stycznia 1945 

roku miał wyruszyć z Wrocławia w kierunku 

Wałbrzycha, jednak na dworzec w Wałbrzychu nigdy 

nie dotarł. Miał on jakoby zawierać złoto, kosztowności 

i dzieła sztuki zrabowane przez nazistów w Polsce                  

i Związku Radzieckim czy też tajne archiwa III Rzeszy.  

 

 

Legenda 
 

             Historia legendy „złotego pociągu” sięga końcowego okresu II wojny światowej. Gdy losy 

wojny wydawały się być przesądzone, wycofujący się naziści rozpoczęli akcję ukrywania zrabowanych 

cennych przedmiotów w obawie przed nadciągającą Armią Czerwoną. Domniemany „złoty pociąg” miał 

być jednym ze składów, którym naziści wywozili najcenniejsze rzeczy z Wrocławia. Miał on składać się 

z 12 wagonów załadowanych skrzyniami wypełnionymi złotem i kosztownościami. Zawartość skrzyń 

miały stanowić m.in. depozyty wrocławskich banków, w których zgodnie z zarządzeniem ministerstwa 

finansów III Rzeszy z 1944 roku cała ludność Dolnego Śląska miała „zabezpieczyć” swoje oszczędności. 

Kosztowności były następnie zwożone na komendę główną policji (Polizeipräsidium) znajdującą się przy 

ul. Podwale. Według sporządzonej listy depozyty miały stanowić zawartość 56 metalowych skrzyń                      

z wiekami uszczelnionymi gumą o masie od 50 do 200 kg, a także wiele mniejszych skrzyń drewnianych. 

Znajdujące się w nich złoto i kosztowności, zrabowane i wywożone z Wrocławia przez nazistów, były                 

w pośpiechu ukrywane w obawie przed nadciągającą Armią Czerwoną. Pociąg miał dotrzeć do 

Świebodzic i odjechać w kierunku Wałbrzycha, jednak skład nigdy do tego miasta nie dotarł. W trakcie 

podróży w kierunku Wałbrzycha „złoty pociąg” miał zostać zatrzymany, a jego niemiecka obsługa 

wymordowana i zastąpiona esesmanami. Okolice Wałbrzycha położonego w pobliżu Gór Sowich miały 

być idealnym miejscem ukrycia dóbr zgromadzonych przez hitlerowców, którzy ostatkiem sił próbowali 

się bronić przed Armią Czerwoną. Według różnych wersji legendy pociąg mógł zostać ukryty                          

w niedokończonym kompleksie Riese (niem. „olbrzym”) składającym się z sieci podziemnych tuneli 

pośpiesznie budowanych przez nazistów pod koniec II wojny światowej. Prawdopodobnie naziści 

planowali w nim utworzenie nowej kwatery głównej Adolfa Hitlera na zamku Książ. Jako miejsce 

ukrycia wskazywano górę Sobiesz pod Piechowicami lub też okolice zamku Książ. Tadeusz 

Słowikowski uważa, że wjazd do tunelu znajdował się za wiaduktem, który po ukryciu pociągu we 

wnętrzu wzgórza został wysadzony, a Bogusław Wołoszański jako miejsce ukrycia pociągu wskazuje na 

podwałbrzyskie najdłuższe w Polsce tunele kolejowe, z których jeden był przeznaczony dla pociągu-

kwatery Adolfa Hitlera.    

Choć samo jego istnienie nigdy nie zostało potwierdzone, legenda „złotego pociągu” stała się inspiracją 

dla licznych poszukiwań.     

 

              Jedną z pierwszych i najważniejszych osób, które przyczyniły się do poszukiwań pociągu, był 

mieszkaniec Wałbrzycha Tadeusz Słowikowski. Według jego opisu tuż po wojnie kilku Niemców 

pozostałych na terenie Wałbrzycha pracowało na kolei. Jeden z nich odnalazł wejście do ukrytego we 

wzgórzu zablokowanego tunelu. W obawie przed utratą życia znalazca nikomu nie powiedział                          

o odkryciu. Dopiero na łożu śmierci miał przekazać informacje o tunelu człowiekowi o nazwisku Schulz. 
Tenże mężczyzna przekazał tę informację Tadeuszowi Słowikowskiemu w dowód wdzięczności za 

uratowanie go przed atakiem ze strony dwóch ludzi. Od tamtego czasu Słowikowski rozpoczął własne 

śledztwo w sprawie ukrytego pociągu.                    

  Przygotowali: Kacper Iwański i Emilia Brodowska z kl. IV 
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 GWIAZDY SPORTU 

 

NATALIA PARTYKA 

                   W nocy z 18 na 19 września polskiego czasu zakończyły się w Rio de Janeiro XV letnie 

igrzyska paraolimpijskie. Polscy sportowcy, których w Brazylii było 90, zdobyli rekordowe 39 medali -              

9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych. Dwa złote medale - indywidualnie i w turnieju drużynowym - 

wywalczyła tenisistka stołowa Natalia Partyka.Czterokrotna mistrzyni paraolimpijska – z Aten, Pekinu, 

Londynu i Rio de Janeiro. Trzykrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich: w Pekinie, Londynie i Rio de 

Janeiro. 

Wykształcenie: Akademia 

Wychowania Fizycznego i Sportu im. 

Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 

Data i miejsce urodzenia: 27 lipca 

1989 (27 lat), Gdańsk 

 

To czwarty złoty medal Polki w kategorii 10. To historyczny wyczyn, nikt inny w tej dyscyplinie nie 

może pochwalić się takim osiągnięciem. Ma dopiero 27 lat, przez co może pobić jeszcze wiele innych 

rekordów. Gdańszczanka Natalia Partyka po raz pierwszy na olimpiadzie wystąpiła w Sydney w 2000 

roku. Miała wtedy 11 lat i była najmłodszą uczestniczką turnieju. Medalu nie zdobyła, ale cztery lata 

później w Atenach już tak. I od razu złoty. Była najmłodszą triumfatorką w historii para-olimpiady                  

w tenisie stołowym. W Rio została już legendą, zdobywając czwarty złoty medal z rzędu.  

Przygodę z tenisem stołowym Partyka rozpoczęła w wieku 7 lat. Trenowała w MRKS Gdańsk razem ze 

swoją starszą o cztery lata siostrą Sandrą.Pracowała dużo więcej niż jej rówieśniczki. Na sukcesy długo 

nie trzeba było czekać. Podczas pierwszych mistrzostw Polski niepełnosprawnych zwróciła na siebie 

uwagę. Okrzyknięto ją wielkim talentem, wróżono wielką karierę. Natalia wiedziała jednak, że kluczem 

będzie praca. Cały czas trenowała, startowała w różnych turniejach  i nabierała doświadczenia. Jej  

poziom sportowy stale się podnosił, osiągała coraz lepsze wyniki i utwierdzała się w przekonaniu, że chce 

grać w tenisa stołowego. Dzisiaj Natalia Partyka jest już prawdziwą gwiazdą tenisia stołowego. Grała               

w turniejach na całym świecie, jest jedyną Olimpijką, obok zawodniczki z RPA Natalie du Toit, która 

wystąpiła na obu igrzyskach w 2008 roku w Pekinie. Zdobywa medale i zaszczyty, ale także szacunek za 

to co robi. Działa aktywnie poza sportem. Wspólnie z innymi sportowcami zagrała w spocie reklamowym 

u boku Usaina Bolta!   

 

         

Przygotowali: Jan Borek, Łucja Jawor z kl. III 
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 KĄCIK KULINARNY 

                                                      

 CIASTO Z OWOCAMI 

SKŁADNIKI NA CIASTO:  

 3 szklanki mąki tortowej 

 1 1/3 szklanki cukru 

 1 łyżeczka cukru waniliowego 

 3 jajka 

 3/4 szklanki mleka 

 3/4 szklanki oleju 

 1, 5 łyżeczki proszku do pieczenia 

DODATKOWO: 

 dowolne owoce 

 cukier puder do oprószenia 

Składniki na ciasto powinny być w temp. pokojowej. 

Mąkę przesiewamy razem z proszkiem do pieczenia. 

Dodajemy pozostałe składniki i mieszamy np. 

mikserem tylko do połączenia składników. Im dłużej 

mieszasz tym ciasto będzie bardziej ciężkie. Ciasto 

przekładamy do wyłożonej papierem do pieczenia 

tortownicy o śr. 24 cm.  

 

                                                                                            
Na wierzch układamy owoce. Pieczemy w temp. 

180 C przez ok. 1-1,5 godz. do suchego patyczka. 

Ciasto można upiec w formie 24×24 cm wtedy 

będzie niższe i czas pieczenia będzie krótszy. Po 

upieczeniu oprószamy cukrem  pudrem. 

 

     

Przygotowała: Aleksandra Haza z kl. V 

 

 HUMOR 
 

Pewien człowiek zwiedzał Genewę w poszukiwaniu 

nowych wynalazków. Nagle zobaczył na ulicy 

Chińczyka pokazującego mu jabłko - z wyglądu po 

prostu zwykłe jabłko. Zapytał więc go: 

- Dlaczego to jest nowy wynalazek? 

- Spróbuj, spróbuj - odpowiedział Chińczyk, 

oczywiście z chińskim akcentem 

Mężczyzna spróbował jabłka i mówi: 

- Ale to smakuje jak zwykłe jabłko! 

Na to Chińczyk: 

- Odwróć, odwróć! 

Więc mężczyzna  odwrócił jabłko i spróbował 

ponownie. Po chwili rzekł: 

- Hej, teraz smakuje jak truskawka! 

Chińczyk znowu zawołał: 

- Odwróć, odwróć! 

- Teraz smakuje jak pomarańcza. To jest 

fantastyczne! - zawołał turysta. 

 

-Jasiu, dlaczego wczoraj na wywiadówce była Twoja 

babcia? - pyta pani.  

- Szczerze? - upewnia się Jasiu.  

- Szczerze!  

- Bo jest głucha. 

 

Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy?  

To znaczy, że w pobliżu koń biega boso.               

 

Przygotowały: Angelika Smoroń i Aleksandra Haza             

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