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 NA  POWITANIE  

     

 

                                  

 

 „Tylko Tobie  

Mogłem oddać 

wszystko  

I z Twego spojrzenia  

Czytałem życia 

prawdę.  

Tylko Tobie  

Mogłem wyznać 

wszystko.  

O pierwszej miłości  

Wszystkich snach”. 

 

Tak właśnie o Matce śpiewał Seweryn Krajewski. Mieczysław 

Fogg śpiewał, że „O matce pieśń, to pieśń bez słów”. To prawda, miłości 

do Matki nie da się opisać.  

Wyrazić też ciężko. Obrazek namalowany przez małe dziecko, według 

niektórych uzewnętrznia to najlepiej. Dorośli starają się dawać Matkom 

dowody miłości. Obrazy, wiersze, pieśni... To z miłości. Ale trudno jest 

wyrazić tę miłość obrazem czy słowem. 

Bo miłość do matki, to coś co i matka, i dziecko wie, i słów nie potrzeba, 

by ją wyrazić. 

Zbliża się Dzień Matki, a potem Dzień Ojca. Podam Wam zatem 

kilka rad, by ten dzień był dla nich najmilszym w roku. 

Po pierwsze, wykonujcie od razu wszystkie polecenia, prośby 

i życzenia, o jakie Was poproszą. Po drugie, bądźcie mili i uprzejmi dla 

swoich rodziców. Po trzecie, pytajcie się, tak często jak to możliwe, czy 

możecie im w czymś pomóc. Po czwarte, wykonujcie swoje obowiązki 

domowe najlepiej jak potraficie i bez pomagania! Po piąte, zróbcie im 

jakąś niespodziankę: śniadanie do łóżka czy laurkę. Możecie nazbierać 

polnych kwiatów albo poświęcić kieszonkowe na kwiatki z kwiaciarni lub 

upominek. Najlepiej jednak wykonać go samodzielnie.   
                                                       

    PAMIĘTAJCIE! 

                                                                    DZIEŃ MATKI - 26 maja 

DZIEŃ OJCA – 23 czerwca 
                                                     Opiekunki 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

KRÓTKA HISTORIA SZKOŁY W KADCZY 
 

Nasza szkoła znajduje się w centrum wsi. Przechodziła ona różne koleje. Pierwsza, niewielka, 

jednoklasowa szkółka została wybudowana w 1890r. Uczył jeden nauczyciel. Stopniowo ulegała modernizacji 

i reorganizacji. Powstało siedem, a potem osiem klas szkoły podstawowej. 

Kiedy w 1952r. kierownikiem szkoły został S. Sojka, dobudowano 2 sale lekcyjne oraz mieszkania dla 

2 rodzin nauczycielskich. 

Po objęciu kierownictwa przez mgr Stanisława Ciwińskiego w 1965r.(kadencja: 01.09.1965r. - 

30.06.1986r.) dalej rozbudowywano szkołę. Powstał drugi budynek z 4 salami lekcyjnymi i sala gimnastyczna. 

Poprawiła się także baza dydaktyczna. 

W latach 1986 -1992, kiedy funkcję dyrektora pełnił Antoni Krzeszowski (kadencja: 01.09.1986r. - 

31.08.1992r.), szkoła uzyskała dalsze 4 nowe pomieszczenia. 

Do roku 1998 nad modernizacją szkoły czuwał dyrektor Jan Lizoń (kadencja: 01.09.1992r.- 31.08.1998r.). 

Obecnie pracą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym kieruje mgr 

Stanisław Szwarkowski.  

W wyniku wprowadzenia 1 września 1999r. reformy systemu edukacji nastąpiła reorganizacja sieci szkół. 

W Kadczy pozostały 2 oddziały przedszkolne (3-5-latki i 6-latki- oddział''0'') i 6 sześć klas. Dalszą naukę 

uczniowie kontynuowali w Gimnazjum w Jazowsku. 

Od 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa w Kadczy ponownie stanie się szkołą ośmioklasową. 

Rok szkolny 2001- 2002 był bardzo ważny w historii naszej szkoły. 

08.06.2001r. - uchwałą Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego rozpoczęto starania 

o nadanie szkole imienia Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

19.12.2001r. - otrzymano zezwolenia i błogosławieństwo ks. bp. Wiktora Skworca, 

08.03.2002r. - Rada Gminy Łącko podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia, 

29.05.2002r. – miała miejsce uroczystość nadania imienia Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.  

27 maja 2010 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy po raz ósmy obchodzono rocznicę 

nadania szkole im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. W tym roku miała ona szczególny charakter, gdyż połączono 

ją z poświęceniem Sztandaru, który został ufundowany przez rodziców i sponsorów - przyjaciół szkoły. 

Wśród gości znalazły się osoby związane z Kadczą i Gminą Łącko: starosta nowosądecki Jan Golonka -absolwent 

SP w Kadczy, Franciszek Młynarczyk - wójt Gminy Łącko, Barbara Moryto - dyr. GOK w Łącku, Tadeusz 

Bugański  - dyr. ZEAPO w Łącku, Zbigniew Chronowski - radny wsi, Jan Trzajna - sołtys wsi. 

26 października 2011r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły. Uroczystość rozpoczęła się 

Mszą Świętą o godz. 10:00 w kościele parafialnym pw NNMP w Jazowsku. Okolicznościową homilię wygłosił 

ksiądz proboszcz M. Papier. 

24 października 2013 roku o godzinie 13:30 w naszej szkole dokonano otwarcia nowego, 

wielofunkcyjnego boiska sportowego. 

Honorowymi gośćmi byli: Wójt Gminy Łącko pan Janusz Klag, z-ca wójta pan Tadeusz Zaremba, przewodniczący 

Rady Gminy pan Zdzisław Warzecha, Skarbnik Gminy pani Małgorzata Bochenek, radni z Gminy Łącko, 

dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy, przedstawiciele Rady Rodziców. 

 

ŚWIĘTA, UROCZYSTOŚCI, WAŻNE WYDARZENIA – O TYM NIE MOŻEMY ZAPOMNIEĆ! 
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② KADECKI ŻACZEK 
PISMO UCZNIÓW 

SP W KADCZY 
NR 8 

MAJ 2017  
 



 PODRÓŻE PO ŚWIECIE 

Miejsca związane z Prymasem Tysiąclecia, które odwiedziliśmy 

 

 
Jasna Góra (łac. Clarus Mons) – sanktuarium, 

zespół klasztorny zakonu paulinów 

w Częstochowie, położony na wzgórzu Jasna 

Góra. Jedno z ważniejszych miejsc kultu 

maryjnego oraz najważniejsze centrum 

pielgrzymkowe katolików w Polsce ze 

znajdującym się cudownym obrazem Matki 

Bożej Częstochowskiej oraz zbiorem wielu 

innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, 

stanowiących w większości dary wotywne 

wiernych. 16 września 1994 obiekt uznany został 

za pomnik historii. 

Komańcza  - Kardynał Wyszyński w Komańczy 

przebywał od 29 października 1955 r. do 

28 października 1956 r. W izbie pamięci 

w klasztorze nazaretanek można obejrzeć liczne 

pamiątki po Prymasie Tysiąclecia.   Jest m.in. 

kostur podróżny; nieodłączny towarzysz 

wędrówek kardynała po okolicznych lasach. 

Podczas internowania w Komańczy prymas 

napisał teksty Jasnogórskich Ślubów Narodu 

Polskiego i Wielką Nowennę Tysiąclecia, 

przygotowujące Polskę do obchodów 1000-lecia 

chrztu, dokończył "List do kapłanów" oraz 

zredagował "Zapiski więzienne".  

 

 

  Krynica-Zdrój - obok Ciechocinka, jedno 

z miast należących do „pereł polskich 

uzdrowisk”.  
Dom "Ostoja" swą historią sięga 1919 roku. Był 

to wówczas mały łemkowski domek. Dziś 

wyróżnia się tradycją, kameralną przestrzenią 

i duchowością. Z „Ostoją” związane są dzieje 

wielu wspaniałych ludzi. Każdy z nich wniósł 

swą cząstkę do tego miejsca i zostawił niezatarty 

ślad. Należeli do nich: śp. Maria Okońska i Sługa 

Boży Stefan Kard. Wyszyński. Ksiądz Prymas na 

przestrzeni ponad dwudziestu pięciu lat (1951 – 

1978), przyjeżdżał dziesięciokrotnie do 

uzdrowiska. Pobyty były nieoficjalne, związane 

z wypoczynkiem i kuracją zdrowotną.                                                 

Przygotowała: Weronika Cebula, klasa VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

OWCZAREK  PODHALAŃSKI 

Nasza polska ukochana rasa owczarek podhalański. Niestety ludzie 

mało wiedzą o tej rasie, więc postaram się ją pokrótce z mojej 

strony opisać. Ukochane owczarki są cudownymi stróżami 

opiekunami naszych domów jak i zarazem naszymi oddanymi 

obrońcami, gotowe „wskoczyć za nas w ogień”, dają nam wiele 

radości w ich wychowywaniu i szkoleniu. Cudowni towarzysze na 

długie spacery i zimowe smutki przy kominku, są wielkimi 

pieszczochami, które uwielbiają głaskanie, drapanie, przytulanie. To 

rasa inteligentna, myśląca, widać to w jej zachowaniu, na każdym 

kroku. Tak wiec nie robią nic głupiego, gdy szczekają, mają powód, 

są nieufne do obcych i jako jedna z niewielu ras widzą nie tylko 

rodzinę i obcych, ale też przyjaciół, których akceptują, lecz nie ufają 

im do końca.  Uwielbiają jeść, ale nie od obcych, każdego kogo nie 

znają, traktują z dużym dystansem  i nieufnością. nie są to pieszczochy dla rzadkich gości naszego domu. Są 

bardzo ciekawe i wścibskie, uczą się błyskawicznie i rozumieją więcej niż można by się spodziewać.  

Osobowość podhalanów 

Podhalany nie są rasą wszechstronnie użytkową, jednak są świetne w tym do czego zostały stworzone. Jako 

psy pasterskie wypasające owce oferują swojemu właścicielowi doskonałego stróża, obrońcę rodziny oraz 

domu. W psychice mają głęboko zakorzenioną czujność i nieufność do obcych, jednak są przy tym spokojne 

w przeciwieństwie do wielu ras, które są często 

bezmyślnie agresywne, a wręcz potrafią być 

niebezpieczne nawet dla własnego "stada". 

Podhalany są psami szalenie inteligentnymi, co wraz 

z wcześniej wymienionymi cechami tej rasy daje 

nam psa, którego naprawdę ciężko jest "przekupić", 

nie tylko złodziejowi, lecz także znajomym, którzy 

odwiedzają nasz dom. Owczarek podhalański jest 

psem o silnym instynkcie stadnym, pozwoli małemu 

dziecku jeździć na sobie jak na koniu, spać na nim 

i targać za uszy, jednak obcemu z ręki jadł nie 

będzie (nawet bez szkolenia), nie pozwoli się 

głaskać, ani odejść od stołu bez zgody właściciela, 

pod nieobecność swoich państwa nie pozwoli zabrać 

naszego dziecka na spacer przez osoby trzecie, które mogły wielokrotnie odwiedzać nasz dom, a których nie 

uważa za stado. Owczarek podhalański nadaje się dla rodzin z dziećmi, najlepiej z własnym ogródkiem, lubi 

spacery, choć jest raczej umiarkowanie aktywny i pokojowo nastawiony do innych zwierząt. 

Przygotowali: Uczniowie kl. II z Wychowawczynią 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

WYWIAD Z PANEM STANISŁAWEM SZWARKOWSKIM – DYREKTOREM ZSP W KADCZY 

1.Jak zrodził się pomysł nadania naszej szkole imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego?  

Aby odpowiedzieć na to pytanie, muszę cofnąć się pamięcią do 2001r. Kiedy 25 października 2000r. Sejm RP podjął uchwałę  

w sprawie ogłoszenia roku 2001 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  Rada Pedagogiczna ZSP w Kadczy na jednym  

ze spotkań styczniowych w 2001r. podjęła zadanie opracowania na terenie naszej szkoły programu obchodów Roku Prymasa 

Tysiąclecia. W trakcie dyskusji nad projektem zapadła decyzja o rozpoczęciu starań  o nadanie  szkole imienia wybitnego 

Polaka.  Na zebraniu ogólnoszkolnym w styczniu 2001r. rodzicom oraz uczniom zostały przedstawione 3 kandydatury: Św. 

Kingi, Św. Jana Pawła II oraz  Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Społeczność uczniowska, rodzice oraz nauczyciele 

jednomyślnie podjęli decyzję o podjęcie starań w sprawie nadania imienia naszej szkole Ks. Kard. S Wyszyńskiego. Zatem 

wybór postaci Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego był świadomy i przemyślany. 

2.Jak wyglądały starania o uzyskanie zgody na nadanie naszej szkole tego właśnie imienia? 

W dniu 8 czerwca 2001r. Rada Pedagogiczna  ZSP w Kadczy  w obecności uczniów i rodziców podjęła uchwałę  w sprawie 

nadania szkole imienia. W czerwcu 2001r. złożono prośbę o nadanie imienia szkole  do  Przewodniczącego Rady Gminy 

w Łącku. Równocześnie dzięki przychylności  Ks. S. Czerneckiego – proboszcza parafii Jazowsko - podjęto starania 

o spotkanie z Ordynariuszem Diecezji Tarnowskiej, biskupem W. Skworcem, w sprawie wyboru patrona szkoły. Do spotkania 

z ks. biskupem doszło w grudniu 2001r. Z ogromną uwagą delegacja uczniów, rodziców i nauczycieli wysłuchała słów 

ks. biskupa,  który zaaprobował wybór Prymasa Tysiąclecia na patrona szkoły. W dniu 8 marca 2002r. Rada Gminy w Łącku 

podjęła uchwałę w sprawie nadania ZSP w Kadczy imienia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

I oto nadszedł ten dzień – szczególny dzień, który na trwale zapisał się w historii naszej miejscowości oraz Gminy Łącko  –  

29 maja 2002r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kadczy otrzymał imię Prymasa Tysiąclecia.  

3.Jak Pan wspomina uroczystość nadania naszej szkole imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego? 

Była to piękna uroczystość, która rozpoczęła się  Mszą Św. w kościele parafialnym w Jazowsku. Mszy Św. przewodniczył  ks. 

bp Władysław Bobowski. W nabożeństwie wzięło udział ponad 100 zaproszonych gości oraz mieszkańcy Kadczy. Po Mszy 

Św., na podwórku szkolnym w specjalnie zbudowanym  przez rodziców na tę okoliczność „amfiteatrze” odbyła się II część 

uroczystości, w trakcie której ks. biskup w asyście zaproszonych księży proboszczów Dekanatu Łącko poświęcił pamiątkową 

tablicę ufundowaną przez rodziców. Tablica ta zamontowana jest przed wejściem do budynku szkolnego. W dalszej części 

uroczystości uczniowie naszej szkoły przygotowali spektakl teatralny poświęcony osobie naszego patrona oraz odbyły się 

występy taneczno-muzyczne z udziałem naszych uczniów i zaproszonych zespołów regionalnych.  Pomimo deszczowej 

pogody wszyscy uczestnicy uroczystości  opuszczali naszą szkołę bardzo zadowoleni. 

4.Ciekawi nas, jak zmieniała się nasza szkoła przez 15 lat. Co szczególnego wydarzyło się w tym czasie?  

 Szkoła to nie tylko budynek i jego otoczenie. To przede wszystkim uczniowie, rodzice i nauczyciele. I na nich na początku 

mojej odpowiedzi chciałem się skupić. Naszą szkołę opuściło w tym czasie 14 roczników absolwentów, dobrze 

przygotowanych do podjęcia nauki w gimnazjum. Wśród nich są wasi rodzice, którzy  myślę dobrze wspominają ten etap 

edukacji. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami  27 maja  2010r. wspólnie  przeżywaliśmy uroczystość poświęcenia sztandaru 

ufundowanego właśnie przez rodziców. Duże słowa uznania należą się Paniom nauczycielkom i pracownikom obsługowym   

z naszej szkoły, którzy z wielkim zaangażowaniem przez szereg lat wzorowo wywiązują się ze swoich obowiązków.   

A teraz kilka słów o tym, jak zmieniały się budynki  szkolne i otoczenie szkoły. Już od  1998r. kiedy objąłem funkcję 

dyrektora, na terenie obiektów przeprowadzano co roku prace modernizacyjne. Ukoronowaniem tych działań była rozbudowa 

budynku Nr1 trwająca od listopada 2010r. do sierpnia 2011r.Wtedy szkoła w sposób znaczący zmieniła swój wygląd. 

Dobudowano piętro  przygotowując  nowe sale lekcyjne, w tym nowoczesną pracownię informatyczną  oraz pomieszczenie na 

szatnie szkolną. Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym samym roku (2011)  w  budynku 

Nr 2 przeprowadzono szereg prac adaptacyjnych, w wyniku których powstały  szatnia, toalety oraz punkt wydawania 

posiłków. W październiku 2013 r. oddano do użytku wielofunkcyjne boisko sportowe. I jeszcze ostatnia część pytania,  chyba 

najtrudniejsza. W  mojej odpowiedzi nie znajdziecie  nic odkrywczego. Szczególnie miło wspominam obchodzone wspólnie 

z wami, rodzicami i nauczycielami kolejne rocznice obchodów Patrona szkoły oraz nasze wspólne wyjazdy na wycieczki, 

zloty, rajdy, w tym również na Festiwal Biegowy w Krynicy. 

5.Jakie chwile wspomina Pan jako najbardziej radosne z życia szkoły? 

Jest wiele takich chwil; jednak najbardziej radosną chwilą jest zakończenie każdego roku szkolnego. Kiedy wręczam wam 

świadectwa promocyjne i widzę radosny uśmiech na twarzach uczniów i nauczycieli  z solidnie wykonanej pracy, mam 

ogromną satysfakcję, że kolejny rok szkolny  wzbogacił nas wszystkich o  nową wiedzę, umiejętności  oraz odpowiednie 

wartości w zakresie wychowania. Chciałem dodać, że przez ostanie 15 lat  w naszej szkole żaden uczeń „nie powtarzał klasy”. 

6.Czego życzyłby Pan szkole z okazji jubileuszu? 

Trudno zawrzeć moje życzenia w jednym zdaniu. Przed społecznością szkolną od roku szkolnego 2017/2018 nowe zadania. 

Od 1 września 2017r. będziemy  uczyć się w 8 klasowej szkole podstawowej. Myślę, że  słowa naszego Patrona, który jest 

z nami już od 15 lat, będą wskazówką dla nas wszystkich w dalszej wspólnej pracy: „Z drobiazgów życiowych, wykonywanych 

wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”. Stosujmy je wszyscy, popierając to czynami wynikającymi również  ze 

Społecznej Krucjaty Miłości. 

Dziękujemy Panu Dyrektorowi za poświęcony czas i ciekawą rozmowę. 

Uczniowie kl. IV 
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 GWIAZDY SPORTU 

 

SPORT W NASZEJ SZKOLE 

W naszej szkole istotną rolę odgrywa działalność sportowa. Uczniowie mogą rozwijać swoje 

zainteresowania uczestnicząc w różnorodnych zajęciach, dających możliwość uprawiania wielu sportów 

w zależności od pór roku. 

PROJEKTY EDUKACYJNE 

 „Już pływam” 

Realizowany dla uczniów kl. IV w roku szk. 2015/2016 i 2016/2017 – obecnie bierze udział 15 dzieci, które pod 

okiem instruktorów pływania uczą się technik pływania na basenie w Limanowej. 

„Szkolny Klub Sportowy”  

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć 

sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego Stanisława 

Szwarkowskiego. Zajęciami objętych jest 31 uczniów. 

DZIAŁALNOŚĆ UKS KADET 
Uczniowie II etapu edukacyjnego systematycznie 

spotykają się na dodatkowych zajęciach sportowych. 

Mają  możliwość rozwijania swoich umiejętności   

w zakresie zespołowych gier sportowych oraz tenisa 

stołowego. W czasie zajęć przygotowują się do imprez 

sportowych organizowanych na szczeblu  szkolnym 

(w ramach konkursu „ Sportowiec Roku”) oraz Gminy  

Łącko. 

Wspólnie z kołem PCK jest organizowana „ Dyskoteka 

sportowców” przy muzycznych video clipach 

z wykorzystaniem monitora interaktywnego. 

Po raz pierwszy w historii szkoły w dniu 30 grudnia 

2016r. zorganizowano turniej tenisa stołowego „Mistrz 

Kadczy” w kategoriach: szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, seniorek 

i seniorów. Turniej zgromadził liczne grono sympatyków 

tenisa stołowego z Kadczy i będzie kontynuowany w latach następnych. Współorganizatorem turnieju był 

W. Majerski nauczyciel wychowania fizycznego  ZSG w Łącku. 

ZLOT TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY „MŁODZIEŻ Z CHRYSTUSEM W III TYSIĄCLECIU” 
Od 1999r. jest organizowany przez naszą szkołę Międzyszkolny Zlot Turystyczno- Krajoznawczy „Młodzież 

z Chrystusem w III Tysiącleciu”. Uczestniczą w nim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy 

Łącko. Spotkaniu towarzyszy modlitwa i wspólny posiłek. Każda drużyna prezentuje skecze, dowcipy oraz 

piosenki turystyczne. Na koniec uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy. Tradycyjnie zostaje odśpiewana 

ulubiona piosenka św. Jana Pawła II - „Barka”. 

INTEGRACYJNY TURNIEJ WARCABOWY GMINY ŁĄCKO 

Od marca 2015r. w ZSP w Kadczy odbywa się Integracyjny Turniej Warcabowy pod patronatem Wójta Gminy 

Łącko Pana Jana Dziedziny. W turnieju biorą udział uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Nowym Sączu oraz uczniowie kl. V-VI z SP w Kadczy. Dzieci rywalizują ze sobą w kategoriach dziewcząt 

i chłopców. W trakcie turnieju panuje miła atmosfera, wszyscy grają zgodnie z zasadami fair play. 

PZU FESTIWAL BIEGÓW W KRYNICY 
Od dwóch lat grupa uczniów z kl. V-VI naszej szkoły ma okazję uczestniczyć w trwającym 3 dni Festiwalu Biegów 

w Krynicy. Jest to zdecydowanie największa impreza biegowa w Polsce. Co roku, we wszystkich biegach startują 

tysiące biegaczy.  

Dzieci wzięły udział w biegu uczniów szkół podstawowych oraz w zawodach sportowych Aktywna Małopolska: 

kręcenie obręczą na czas, wykonywanie pompek, rzut piłeczką do tarczy, skoki na skakance i przeciąganie liny. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne medale, a poza tym pakiety startowe: torby, próbki reklamowe różnych 

produktów i inne gadżety. Mieli niepowtarzalną okazję podziwiać występy grup artystycznych. W niedzielę byli na 

trasie biegu i podawali napoje i owoce uczestnikom biegu. 

                        

Przygotowali: Uczniowie  z kl. III z Wychowawczynią 
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 KĄCIK KULINARNY 

 

Pianka z truskawkami 
 

 
Składniki: 

 okrągły wafel 

 25 dag mleka zagęszczonego niesłodzonego 

 2 galaretki cytrynowe 

 2 galaretki wiśniowe lub truskawkowe 

 50 dag truskawek 

 

 

 

        Przygotowanie: 

 

1. Galaretki rozpuść. Czerwone - w połowie 

podanej na opakowaniu ilości wody. 

Galaretki żółte - w 1/3 ilości podanej na 

opakowaniu wody. Ostudź.  

2. Schłodzone mleko ubij mikserem na sztywno. 

3. Ciągle ubijając, wlewaj cienkim strumieniem 

ostudzone galaretki cytrynowe.  

4. Okrągły wafel połóż na paterze i otocz 

metalową obręczą.  

5. Piankę wymieszaj z połową truskawek 

i wyłóż na wafel.  

6. Pozostałe truskawki połóż na wierzchu. 

7. Całość polej czerwoną galaretką i odstaw do 

lodówki, aby deser stężał. 

8. Przed podaniem przełóż na ozdobną paterę.  

 

  

 

 HUMOR 
 

Stefan Wyszyński był klerykiem przed wojną, 

w seminarium we Włocławku. Pewnego roku 

w ferie zimowe przyszedł z kolegą do rektora, by 

prosić o możliwość wyjścia do miasta. Ciekawy jest 

sposób w jaki tamtejszy rektor - ks. Kryncki - 

rozstrzygał takie sprawy. Najpierw spytał kolegę 

Wyszyńskiego: 

- Po co chcesz iść do miasta? 

- Oprawić książkę. 

- Tak czytaj książkę, abyś nie musiał jej oprawiać. 

I zwrócił się do Wyszyńskiego: 

- A ty po co chcesz iść do miasta? 

- Kupić książkę. 

- A czy ty przeczytałeś już wszystkie książki, które 

są w bibliotece? (było ich ok. stu tysięcy) 

- Jeszcze nie. 

- Jak wszystkie przeczytasz, to przyjdź, wtedy cię 

puszczę do miasta. 

 

 

Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem 

o wielorybach. Nauczyciel twierdził, że jest fizyczną 

niemożliwością, by wieloryb mógł połknąć 

człowieka. Pomimo, że jest taki wielki, jego gardło 

jest zbyt wąskie. Dziewczynka upierała się, że 

przecież Jonasz został połknięty przez wieloryba. 

Zirytowany nauczyciel powtórzył, że to fizycznie 

niemożliwe. 

Na to dziewczynka: 

- Gdy będę w niebie, zapytam o to Jonasza. 

- A jeśli Jonasz poszedł do piekła? - pyta złośliwie 

nauczyciel. 

- Wtedy pan go zapyta! 

 

 

 

Przygotowali: Uczniowie z kl. V z Wychowawczynią 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

 

Przygotowali: Uczniowie kl. I z Wychowawczynią 
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