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 NA  POWITANIE  

  

 Majowe święto, majowe dnie  

Wszystko cudowne, jakby we śnie  

 

Drzewa zielenią się pokrywają  

Zapachem wiosny znów nas witają  

 

Sikorka gniazdko chce uwić w krzewach  

Woń pierwszych kwiatów ogród rozsiewa  

 

Maj w przyrodzie jest najpiękniejszym miesiącem roku. Wszystko 
kwitnie wkoło. To także miesiąc zakochanych. Natomiast w historii w maju 
miało miejsce wiele wydarzeń, które z większą lub mniejszą atencją czcimy do 
dziś. 
1 Maja - Dzień ten jako Święto Pracy – robotnicze święto, ustanowione w 
Paryżu, gdzie zebrali się przedstawiciele socjalistycznych partii robotniczych, 
by uczcić100 rocznicę zburzenia Bastylii. 1 maja jest też świętem kościelnym – 
święto Józefa Robotnika. 
2 Maja - Dzień Flagi – święto naszych biało – czerwonych barw. 
Święto Flagi ustanowiono stosunkowo niedawno – bo w 2004 r. na mocy 
ustawy z 20 lutego.  Dlatego może nie ma zbyt wielkiej tradycji, by je czcić 
wywieszając nasze barwy narodowe. Czyżbyśmy nie czuli przywiązania do tego 
co nasze – polskie? 
3 Maja – tego dnia – 3 maja 1791 r. w Warszawie Sejm Wielki – Czteroletni 
uchwalił pierwszą w Europie, a drugą w świecie Konstytucję – zbiór praw                 
i obowiązków obywatelskich. Konstytucja 3 Maja próbowała ratować upadające 
państwo wprowadzając reformy, które miały przyczynić się do świetności 
Polski. 
3 maja to także święto kościelne – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 
Święto to zapoczątkowano 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, gdzie w 
czasie potopu szwedzkiego król Jan Kazimierz zawierzył Matce Bożej naszą 
Ojczyznę – Polskę ! 
8 Maja – ten dzień to Dzień Zwycięstwa. Po blisko sześciu latach zakończyła 
się w Europie II wojna światowa. Ten dzień obchodzony jest w rocznicę 
podpisania bezwarunkowej kapitulacji Trzeciej Rzeszy w 1945 r. 
26 Maja – Dzień Matki – najcieplejsze ze świąt w całym roku, obchodzone               
w wielu krajach. 
            Matka maleńkiego dziecka wzbudza podobne wzruszenia jak matka 
staruszka, której dzieci już dorosły … 
                                                                                               Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

5 kwietnia o godz. 9:00 jedenastu uczniów klasy szóstej (8 dziewczynek i 3 chłopców) naszej szkoły 
przystąpiło do ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasisty.  Uczniowie rozwiązywali testy: z języka 

polskiego i matematyki (80 minut), a po przerwie – z języka angielskiego (45 minut). Część 
polonistyczna obejmowała 13 zadań za 20 punktów . Część matematyczna – 14 zadań – również za 20 
punktów . W opinii uczniów sprawdzian był umiarkowanie trudny. Ogólnopolski sprawdzian 

szóstoklasisty odbył się po raz ostatni – był to już piętnasty sprawdzian badania umiejętności uczniów 
kończących szkołę podstawową. 

 

14 kwietnia  dwunastu uczniów klasy trzeciej przystąpiło do ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji 
trzecioklasisty. Sprawdzian składał się z dwóch części podstawowych: polonistycznej, matematycznej                

i dodatkowo przyrodniczej. Przed przystąpieniem do pisania dzieci obejrzały krótki film terapeutyczny    
z BRATKIEM, a po sprawdzianie słuchały BAJKI BRATKA przy muzyce relaksacyjnej. I tak oto miło 
trzecioklasiści spędzili ten dzień. 

20 kwietnia - na zaproszenie dzieci przedszkolnych - przybył do nas 
stomatolog  pan Andrzej Janik.  W tym spotkaniu wzięły udział dzieci 
przedszkolne oraz uczniowie  klas I - III. Celem spotkania było 

przybliżenie dzieciom zawodu  dentysty, przypomnienie o sposobach 
dbania o higienę jamy ustnej, zmniejszenie obawy przed wizytą                    
w gabinecie dentystycznym  oraz zachęcenie do kontroli zębów. Pan 

stomatolog przyniósł ze sobą wiele ciekawych rekwizytów, które 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ponadto dzieci mogły w 

bezpośredni sposób zapoznać się z pracą dentysty (m.in. prezentowały 
sposób mycia zębów przy pomocy szczotki i modelu szczęki, przygotowywały masę do 
wykonywania  odcisków zębowych). Każda aktywność dzieci była nagradzana przez pana dentystę 

naklejkami. 
 

21kwietnia dzieci z oddziałów przedszkolnych odwiedziły uczniów klasy I. W czasie pobytu 

przedszkolaki obejrzały przedstawienie „Witamy wiosnę” w wykonaniu małych aktorów z klasy I. 
Dzieci przedszkolne miały możliwość wykazania się wiadomościami przyrodniczymi oraz 

matematycznymi. W nagrodę dzieci otrzymały niespodzianki. Ponadto uczestniczyły we wspólnej 
zabawie przy muzyce. Spotkanie i zabawa służyły integracji dzieci oraz zachęcały przyszłych 
pierwszoklasistów do nauki w szkole. 

28 kwietnia uczniowie kl. V przedstawili program artystyczny 
poświęcony Janowi Pawłowi II.  W poetyckiej formie piątoklasiści 
przybliżyli najważniejsze wydarzenia z życia papieża i zachęcili do 

Jego naśladowania. Rozważania zostały wzbogacone pieśnią "W ciszy 
Niepokalanej" oraz "Barką" w wykonaniu wszystkich uczniów. Na 
zakończenie rozdano nagrody uczniom, którzy zdobyli czołowe 

miejsca w szkolnym konkursie plastycznym związanym z postacią 
Jana Pawła II. 

W dniu 29 kwietnia na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 225 Rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została zorganizowana przez uczniów kl. IV pod opieką 
wychowawczyni, pani Krystyny Dziedzic. Szkolne obchody uroczystości miały za cel przybliżenie 

uczniom wydarzeń z historii, które miały wpływ na utratę niepodległości przez Polskę w XVIII 
wieku. Wszyscy mieli przypięte biało - czerwone kotyliony jako element obchodów Święta, które są 
znakiem naszej obywatelskiej wspólnoty, a także lekcją patriotyzmu. 
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 CUDZE CHWALICIE… 

 

Bieszczady 

Bieszczady należą do Beskidów Wschodnich, które są częścią Zewnętrznych Karpat 

Wschodnich. Mimo iż szczytowe partie zajmują połoniny, to Bieszczady zaliczane są do 

pasma Beskidów Lesistych, a nie Połonińskich. 

W Bieszczadach występują rośliny i zwierzęta niespotykane w innych częściach Polski,              

a zwłaszcza takie, które lubią ciepło, np. największy europejski wąż Eskulapa. Dobrze 

zachowane pierwotne lasy bukowe stanowią prawdziwy raj dla zwierząt. Żyją w nich 

m.in. żubry, jelenie, niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki, a od 2007 roku również koniki 

polskie. 

Klimat Bieszczadów jest umiarkowany ciepły, przejściowy (nie jest on wysokogórski jak 

np. w Sudetach), z dominacją cech klimatu kontynentalnego. Lata są tu ciepłe: 

temperatury śr. ok. 15 °C, w wyższych partiach chłodniej. Zimy są mroźne: temperatury 

średnie od –5 °C w dolinach, do poniżej –10 °C powyżej granicy 1300 m n.p.m. Zdarzają 

się spadki temperatury do –30 °C (rekord: –37 °C 2013 w Stuposianach). 

 

Przygotowała: Magdalena Janik  z  kl. VI  
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

Jaskółki - ptaki maja 

 

„Jedna jaskółka wiosny nie czyni” - powiada przysłowie. I słusznie. 
Wiosna jest w pełni, kiedy wracają trzy gatunki jaskółek, które u nas 
żyją. Jakie? Dymówka, oknówka i brzegówka. 
 
Warto się im przyjrzeć. Każdy z nas widuje jaskółki często, ale 
niedoświadczone oko nie zawsze je rozróżnia. Ba, dużo osób po 
prostu nie wie, że ptak, którego nazywa jaskółką, może być jednym 
z trzech zupełnie różnych gatunków. A przecież różnią się one nie 
tylko wyglądem - spotyka się je w innych miejscach. 

 
 

 
Dymówka i oknówka to jaskółki żyjące blisko człowieka. Co ciekawe 
pierwotnym miejscem ich życia były skały, gniazda budowały w szczelinach 
i niszach skalnych. Trudno powiedzieć dlaczego zmieniły swoje 
przyzwyczajenia i przeniosły się w pobliże ludzkich siedzib. Może uznały, jak 
wiele innych ptaków, że życie blisko człowieka miewa swoje plusy, czasami 
bywa tu łatwiej. 

Żyjąc blisko osiedli ludzi jaskółki te nie wchodzą sobie w drogę i w różnych miejscach zakładają 
gniazda. Dymówka trzyma się gospodarstw wiejskich. W mieście jej nie spotkamy. Swoje gniazdo 
umieszcza wewnątrz budynków gospodarskich – obór i stodół. Lepi je z błota wymieszanego 
z kawałkami słomy. Gniazdo jest odkryte od góry i wygląda jak czarka przyklejona do ściany pod 
sufitem. 

 
 

Inaczej zachowuje się oknówka – można ją spotkać i na wsi i w miastach, ale 
z daleka od ruchliwych centrów. Bywa mieszkańcem osiedli miejskich, 
a gniazdo buduje na zewnątrz domu – 
pod okapem lub okiennym gzymsem. 
Gniazdo oknówki też jest ulepione 
z błota, ale ma kształt zamkniętej kuli 
z bocznym wejściem. 

No dobrze, ale jak odróżnić te gatunki, jeśli nie widzimy ich gniazd? Jest na to sposób. Otóż obie 
jaskółki mają co prawda biały spód ciała, ale dymówka ma rdzawą plamę  pod dziobem i na szyi. 
Oknówka natomiast ma cały spód ciała biały. Dodatkowo odróżnia ją także biała plama powyżej 
ogona. Wyraźnie widać to w locie albo kiedy ptaki siedzą spokojnie na drutach elektrycznych. Łatwe 
do zauważenia, szczególnie w locie, są także długie skrajne sterówki, czyli pióra w ogonie, 
u dorosłej dymówki. Jej ogon jest więc długi i rozwidlony. Ogon oknówki jest mniej wcięty na 
środku. 

 
 

Zupełnie inne zwyczaje ma trzecia z jaskółek – brzegówka. Nie spotkamy jej sąsiedztwie człowieka. 
O upodobaniach brzegówki mówi jej nazwa. Gnieździ się ona w norkach ziemnych, które drąży 
w piaszczystych skarpach nad brzegami rzek, w wyrobiskach żwiru i piasku. Brzegówka lubi 
sąsiedztwo swoich pobratymców, gniazda zakłada w koloniach, w pobliżu innych brzegówek. 
Uwijające się ptaki można więc często zobaczyć przy piaszczystych, urwistych brzegach naszych 
nieuregulowanych jeszcze rzek. 

 
 

Jaskółki są niezwykle sprawnymi lotnikami. Latają szybko i zwinnie zmieniają kierunek lotu. I nic w tym 
dziwnego zważywszy, że dużą część życia spędzają w pogoni za owadami – swoim pokarmem. Dymówka jest w tym 
szczególnym specjalistą, nawet pije w locie, zbierając krople wody nad powierzchnią stawów i jezior, którą w tym 
celu potrafi specjalnie "wzburzyć" skrzydłem. Obie jaskółki lubią przesiadywać na przewodach linii energetycznych. 
Stanowią wtedy ładny widok i są miłym obiektem dla łowców z aparatem fotograficznym.  

 Przygotowała: kl. III z wychowawczynią 

④ KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 8 

MAJ  2016  
 



  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

Matka Boska Szkaplerzna 

Największym skarbem świątyni w naszym kościele parafialnym 

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. 
Proboszczujący tu dziś ks. Mirosław Papier otwiera księgę łask             

i wotów zaprowadzoną kilkadziesiąt lat temu przez ks. 
Nowińskiego. – Jak widać, jest tu niemało wpisów. Są informacje 
o złotych i srebrnych sercach, koralach i innych kosztownościach 

złożonych do stóp Maryi. Wpisy są nie tylko naszych parafian, 
ale i mieszkańców okolic – pokazuje ks. Mirosław. Luźno leży 

kartka z dopiętym obrazkiem Matki Bożej. Józef Słowik                        
z Kadczy miał nielichy powód, by dziękować Maryi. W czasie 
wojny światowej został trafiony nabojem w tułów, w okolice 

serca. Kula przeszła przez materiał, jakieś dokumenty, 
książeczkę, zatrzymała się na obrazku Matki Bożej. W 1977 roku 

przyszedł na plebanię w Jazowsku, ofiarował spisane świadectwo i ów obrazek. Są tu wpisane liczne 
uzdrowienia, inne cudowne interwencje. W sumie kilkadziesiąt świadectw z minionych 70 lat.  
 

Fundament życia 
 

Kult Maryi z Jazowska był niegdyś niesłychanie rozwinięty. Już w 1700 roku dziedzic książę Jan 
Lubomirski fundował w kościele Bractwo Szkaplerzne. Prawie 200 lat później powstało Bractwo 
Różańca Wiecznego. 50 lat temu władza kościelna usankcjonowała wielowiekowy kult Maryi, nadając 

Jazowsku tytuł sanktuarium. „Nie jest dziś szeroko rozsławione” – pisał 30 lat temu ks. Nowiński. 
Obecnie również nie jest tak znane jak inne sanktuaria, ale przez te wszystkie lata jedno się nie 

zmieniło. „Można powiedzieć, że ten obraz i ta Matka Boża są ostoją życia dla tutejszych parafian, oni 
tym obrazem i tą Matką Bożą żyją, na Niej opierają wszystkie sprawy swojego życia, to jest ich 
największy skarb i największa świętość” – dodawał ks. Nowiński. Tak jest i dziś. – Kiedy Obidza 

usamodzielniła się jako parafia, największym zmartwieniem ludzi było, że nie mogą tego wizerunku 
Madonny z Dzieciątkiem zabrać ze sobą – opowiada o wydarzeniach sprzed lat ks. Papier. 

 
Szkaplerz na każdej szyi 
 

Parafia ma dwa odpusty, przy czym mniejszy, szkaplerzny, jest w istocie większym. – Do dziś jest 
obyczaj, że rodzice zapisują do szkaplerza dzieci pierwszokomunijne. Szkaplerz przyjmują u nas wierni 

z Sądecczyzny. Każdego roku kilkudziesięciu – mówi ks. Mirosław. W ostatnich latach poza środami 
maryjne stały się także soboty. – Modlimy się na różańcu za matki oczekujące dzieci i o szczęśliwe 
narodziny – mówią parafianie. Co czwartek jest trzygodzinna, popołudniowa adoracja Najświętszego 

Sakramentu. Przed parafią trudny remont świątyni. Może jednak odzyskując blask, znów zacznie 
ściągać tu pielgrzymów, także jak dawniej, ze Słowacji czy Węgier? 
 

   Źródło: Internet (gosc.pl) Strona internetowa Gościa Niedzielnego 

 
Przygotował: Piotr Kwiatkowski  z  kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Pieszo na wieżę widokową 

Zapraszam wszystkich na wycieczkę krajoznawczą w Beskid Sądecki. Nasze piękne okolice zachęcają do 
pieszych wędrówek. Pobliskie góry są piękne o każdej porze roku. Zachwycają ukształtowaniem i urokliwą 

kolorystyką.  

Na Głównym Szlaku Beskidu Sądeckiego pojawiły się w zeszłym roku nowe atrakcje. To wieże widokowe 
ulokowane min. w paśmie Radziejowej, na szlaku Dzwonkówka – Łącko, oraz w 
Gorcach. Można podziwiać z nich całą Sądecczyznę, Tatry, Gorce i miejsca, które 
trzeba obejrzeć na własne oczy. Żeby to potwierdzić trzeba wybrać się na Koziarz 
lub cztery inne szczyty - Lubań, Gorc, Suchy Groń i Magurkę i przekonać się o 

widokach jakie się z nich rozciągają. 

Koziarz (943 m) – szczyt w 
grzbiecie głównym Pasma 
Radziejowej w Beskidzie 
Sądeckim. Znajduje się w 
zachodnim końcu tego 
pasma, pomiędzy 
Jaworzynką (936 m) a 
Suchym Groniem (855 
m)[1]. Zachodnie stoki 
Koziarza opadają do 
Dunajca. We wschodnim 
kierunku od Koziarza 
odchodzi niski grzbiet oddzielający dolinę potoku Kąty 
od doliny Obidzkiego Potoku. Na grzbiecie tym i w 
dolinach potoków rozłożone są przysiółki Obidzy. 

Mój górski spacer na wieżę widokową na Koziarzu, rozpoczął się  w miejscowości Brzyna, samochodem 

wyjechaliśmy z rodzicami leśną drogą do parkingu, skąd pieszo udaliśmy się szlakiem w kierunku wieży.  

Na łąkach kwitły krokusy i miliony przebiśniegów. Warunki były dość 
trudne. To wczesna wiosna przecież. Na szlaku zalegał jeszcze śnieg i było 
sporo błota. Byliśmy jednak na to przygotowani.  Każdy turysta bardzo 
dobrze wie, że najważniejszym elementem wyposażenia są buty, muszą być 
wygodne i dopasowane, aby móc zajść w nich jak najdalej.  
Po jakiejś godzinie, może półtorej marszu, ostro pod górę, dotarliśmy na 
miejsce. Naszym oczom ukazała się wysoka wieża. Po pokonaniu  126 
schodów, znaleźliśmy się na tarasie widokowym, skąd rozpościerał się 

zapierający dech w piersiach widok. Panorama Tatr, Gorców oraz cała kotlina Sądecka była na wyciągnięcie ręki. 
Było widać nawet naszą wioskę i nowo wybudowany most na Dunajcu. Polecam wszystkim wycieczkę  na 

Koziarz lub inne wzniesienie z wieżą widokową, to super sposób na spędzenie wolnego czasu.  

 

  Przygotował: Kacper Ciągło  z kl. V 
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

ROZWIĄŻ  REBUSY: 

 

 

 

 

 

 

      

           Przygotowali: uczniowie kl. II z wychowawczynią 

 MAŁY POLIGLOTA 
 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. II z p. Joanną Trzepak 
 

 

 

Rozwiązania zamieszczonych na tej stronie zadań prosimy 
zapisać na kartce, nakleić KUPON KONKURSOWY                 
i wrzucić do skrzynki umieszczonej w szkolnej bibliotece. 
Spośród prawidłowych rozwiązań zostaną wylosowane 

nagrody   
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

Przygotowali: uczniowie kl. I z wychowawczynią 
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