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 NA  POWITANIE  

  

Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim 

grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem  

Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz            

z nadzieją: 

Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie 

walki dziejów, 

Napełnia je wszystkie w głąb 

(wszystkie one czy tracą swój sens?                             

Czy go wtedy właśnie zyskują?) 

 

Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego 

początku. 

Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania 

przy Twoim grobie. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Karol Wojtyła 

 
Wszyscy doskonale wiemy, że Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas,                    

w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się              

w jedno. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do 

życia po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 

lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie – wiosna rozpoczyna nowy cykl 

życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia się nimi. 

WIELKANOC, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na 

pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a od 

soboru w Nicei (325) w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. 

między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca 

się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele katolickim zwana rezurekcją,                   

w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie w gronie 

rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego 

Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Jest czasem radości (symbolizuje ją biały kolor 

szat liturgicznych).  

Wielkanoc we wszystkich krajach o korzeniach chrześcijańskich jest zdecydowanie 

największym, najważniejszym i najbardziej radosnym świętem. Dla wielu to również czas 

zadumy i czci dla Męki Pańskiej. Dla innych to przede wszystkim moment odnowy, 

oczyszczenia i okazja do spotkania przy rodzinnym, radosnym stole. Jednakże nie 

wszędzie obchodzona jest tak uroczyście, jak w Polsce. 

 

             Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary 

w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.  Życzymy Wam drodzy Czytelnicy, aby Święta 

Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość, by stały się 

źródłem wzmacniania ducha - Opiekunki 
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OPIEKA: Aleksandra CEBULA, Krystyna DZIEDZIC ① 
 

http://dzidziusiowo.pl/po-godzinach/czas-wolny/919-wielkanoc-na-swiecie


 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

Zabawy karnawałowe 
3 lutego odbyły się w naszej szkole zabawy karnawałowe dla uczniów klas I – VI oraz oddziałów przedszkolnych. 

Dzieci ubrane w piękne stroje karnawałowe tańczyły i bawiły się przy dźwiękach muzyki. Zabawie towarzyszyło 

wiele ciekawych konkursów przygotowanych i przeprowadzonych przez członków Samorządu Uczniowskiego. 

Uczestnicy konkursów nagradzani byli nie tylko brawami, ale także upominkami. Rodzice nie zapomnieli                       

o przygotowaniu pysznego poczęstunku. Były to niezwykle radosne chwile, które na długo pozostaną w pamięci 

dzieci.  

Szkolny etap OTWP 
5 lutego odbył się finał szkolnego etapu OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”, w którym wzięło udział 9 uczniów 

z klas IV – VI, którzy wygrali eliminacje klasowe. 

Laureaci etapu szkolnego: Joanna Olszak, Damian Stolarski, Ewelina Gomółka, Jakub Wielosik będą 

reprezentować naszą szkołę na etapie gminnym OTWP. Otrzymają także nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Radę Rodziców. Organizatorem etapu szkolnego była pani Aleksandra Cebula. 

 

Rejestracja dawców szpiku 
7 lutego w naszej szkole w Kadczy przeprowadzono akcję rejestracji dawców szpiku. W tym dniu w naszej 

miejscowości zarejestrowało się 297 osób jako potencjalni dawcy szpiku. Wszystko po to, by pomóc Nikoli 

Trzajna i innym, chorującym na białaczkę. Wierzymy, że wśród nich są „genetyczne bliźniaki”. 

Akcja przeprowadzona została w trzech placówkach (Łącko, Kadcza i Gołkowice). Ogółem zarejestrowano 769 

osób. W Kadczy „pracowało” blisko 60 wolontariuszy, uśmiechniętych od ucha do ucha i rozdających smakołyki.  

  

Dzień Bezpiecznego Internetu 
9 lutego w naszej szkole odbył się apel związany z obchodzonym już po raz dwunasty Dniem Bezpiecznego 

Internetu. W Polsce DBI od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową                           

i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Hasło tegorocznych 

obchodów „Lepszy Internet zależy od Ciebie” zwraca uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do 

tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi 

w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Program przygotowali uczniowie kl. IV pod kierunkiem wychowawczyni - 

K. Dziedzic 

Przedszkolaki myją ząbki 
 W ramach uczestnictwa w  Programie Edukacji Zdrowotnej - Akademia Aquafresh 10 lutego nasi najmłodsi 

wspólnie umyli ząbki po drugim śniadaniu, tym samym zdobywając odznakę MISTRZÓW SZCZOTKOWANIA. 

Szczotkowanie ząbków poprzedziła pogadanka  oraz projekcja filmów edukacyjnych, w których Pastusie 

podpowiadają przedszkolakom jak należy dbać o ząbki. Na zakończenie zajęć dzieciaki kolorowały postaci 

mieszkańców Pastusiowej Krainy. To był dzień pełen radości i uśmiechu. 

 

II Gminny Integracyjny Turniej Warcabowy 
23 lutego w naszej szkole odbył się II Integracyjny Turniej Warcabowy pod 

patronatem Wójta Gminy Łącko Pana Jana Dziedziny. W turnieju udział 

wzięło 21 zawodników z 7 szkół: Specjalny Ośrodek Szkolno- 

Wychowawczy w Nowym Sączu, SP w Biczycach Dolnych, SP nr 18 w 

Nowym Sączu. Dzieci rywalizowały ze sobą w pięciu rundach. Głównym 

sędzią zawodów był pan A. Majerski. W trakcie turnieju panowała miła 

atmosfera, wszyscy grali zgodnie z zasadami fair play. Po około 2 

godzinach zmagań wyłoniono zwycięzców turnieju: 

Nagrodę za grę Fair Play otrzymała Gabriela Błaszczyk (SP Czarny Potok), 

natomiast Najmłodszym Zawodnikiem był 9- letni Karol Kosikidis (SP nr 

18 Nowy Sącz). 

Sponsorami turnieju byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Rada Rodziców przy 

ZSP w Kadczy. Atrakcyjne nagrody, pamiątkowe puchary i dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju zostały 

uroczyście wręczone przez Wójta Gminy Łącko pana Jana Dziedzinę, Sędziego głównego pana Andrzeja 

Majerskiego oraz zastępcę Dyrektora ZSP w Kadczy panią S. Gawlik. 
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 CUDZE CHWALICIE… 

 

 

           Morskie Oko 

Morskie Oko - największe jezioro w Tatrach, położone w Dolinie Rybiego Potoku na 

wysokości 1395 m n.p.m. Jest to jezioro pochodzenia polodowcowego. Jezioro to ma 

powierzchnię 34,93 ha, długość 862 m, szerokość 568 m, a w najgłębszym miejscu osiąga 

51,8 m. Woda ma barwę zieloną, a jej przejrzystość oceniali badacze na 11 do 14 m. 

Wcześniejszą, używaną przez górali nazwą, jest Biały Staw. Morskie Oko nazywano także 

Rybim Jeziorem  lub Rybim Stawem, gdyż należy do nielicznych zarybionych w sposób 

naturalny jezior tatrzańskich. Powyżej Morskiego Oka, w kierunku południowym znajduje 

się drugie duże jezioro w Dolinie Rybiego Potoku, Czarny Staw pod Rysami. Ponad tymi 

dwoma stawami wznoszą się szczyty, m. in. Rysy (2503, a w Polsce 2499 m n. p. m.) 

Pierwsze wzmianki o Morskim Oku pochodzą z 1575 r. Od 1933 r. jezioro jest własnością 

państwa polskiego. Dla turystyki Morskie Oko zostało odkryte już na początku XIX wieku. 

Pierwsze schronisko, które zostało zbudowane w 1836 r., spłonęło w 1865 r. Kolejne,                   

z 1874 r., które w 1898 r. również spłonęło, pierwotnie służyło za wozownię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowały: Paulina Duda, Ewelina Gomółka z  kl. VI  
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

 Mieczyk Hellera 

Opis 

Mieczyk (Mieczyki) Hellera - Mieczyk Hellera jest 

gatunkiem bardzo rozpowszechnionym w akwarystyce. 

Gatunek ten został sprowadzony do Europy w 1907 roku. 

Mieczyki są dosyć łatwe w hodowli. Szczególnie polecane 

dla początkujących akwarystów. Są rybami spokojnymi  

i towarzyskimi. Samce w dolnej części płetwy ogonowej 

posiadają wyrostek, przypominający szpadę. Miecz ten w 

trakcie zalotów dodaje znaczenia poszczególnym samcom. 

Długość tego miecza bywa różna i zależy od konkretnego 

osobnika. Samce niekiedy posiadają miecz o długości 

zbliżonej do długości swojego ciała. Mieczyki hodowlane 

często posiadają bardzo zdecydowane barwy. Możemy 

spotkać mieczyki zielone z pomarańczowymi płetwami, 

czerwone, jasnożółto-pomarańczowe, białe z czerwonymi 

liniami, czarne i wiele rodzajów albinosów. Samce  

są smuklejsze i intensywniej ubarwione.  

 

Pochodzenie 

Ocean Atlantycki w rejonie Meksyku i Gwatemali. 

Pierwotny zasięg został sztucznie rozszerzony na obszary 

takie jak: Nevada, Floryda, Arizona, Kalifornia, Hawaje, 

Sri Lanca, Australia 

 

Charakterystyka 

Mieczyki należą do ryb zgodnych i towarzyskich wobec współmieszkańców akwarium. Jedynie samce tego 

gatunku bywają dość agresywne wobec siebie. W mniejszym zbiorniku najlepiej hodować jednego, góra 

dwa samce, w towarzystwie 5-6 samic. W większym akwarium ryb może być więcej, ale przy zachowaniu 

powyższej proporcji płci. 

 

Rozmnażanie 

Rozmnażanie mieczyków nie sprawia kłopotów, jednak racjonalna hodowla wymaga cierpliwości, czasu  

i znajomości zasad dziedziczenia. Samice nie składają ikry, rodzą w pełni ukształtowane młode, gotowe do 

samodzielnego życia. Tuż przed porodem najlepiej umieścić samicę w kotniku. Ciąża trwa 4–5 tygodni, 

duża samica rodzi od 70 do nawet 250 młodych. Młodym wystarczy podawać pokarm taki jak osobnikom 

dorosłym, ale bardziej rozdrobniony. 

 

Ciekawostka 

U samiczki mieczyków występuje czasami zjawisko zmiany płci. W akwarium w którym jest mało samców, 

samicy (nawet po urodzeniu młodych) wyrasta płetwa ogonowa w kształcie miecza. W ten sposób mieczyki 

dostosowują się do warunków, aby gatunek przetrwał. Zjawisko to zostało opisane naukowo, po raz 

pierwszy w 1926 r., przez wielu badaczy było kwestionowane, ostatecznie potwierdzone w 1980 r. 

 

Mieczyki opisano na podstawie obserwacji znajdującej się w prywatnej hodowli uczennicy kl. III               

Weroniki Zielińskiej.                                                          

 

Przygotowała: Weronika Zielińska z kl. III 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 

 

 

 Woda na Ziemi jest w 97% słona a w 3% słodka.  

 Antarktyda ma tyle samo lodu co Ocean Atlantycki wody. 

 1 litr morskiej wody zawiera 13 miliardowych grama złota.   

 2000 gatunków morskich jest odkrywanych średnio co roku 

 90% śmieci w oceanach jest z plastiku. 

 99% przestrzeni życiowej na Ziemi zajmują 

 oceany. 

 Od 8-12 osób ginie przez ataki rekinów. 

 Człowiek rocznie niszczy 100 milionów rekinów – ok. 73 

miliony rekinów rocznie jest zabijanych dla płetw, które 

uchodzą za kulinarny specjał (przede wszystkim  w Azji). 

 Około 100 milionów różnych gatunków żyje w oceanach a 2/3 

z nich nie zostały jeszcze odkryte. 

 90% całkowitej aktywności wulkanów ma miejsce pod wodą .  

 860 kilometrów średnicy miałaby cała ziemska woda gdyby przelać  ją do kuli. 

 10,9 km –taką głębokość ma najniżej położone miejsce w Oceanie Rowu Mariańskiego. 

 57,8 ° C  to najwyższa  zarejestrowana temperatura w 1922 roku w libijskim mieście AL- Azizijja. 

 -89,2 ° C   to najniższa zarejestrowana temperatura w 1983 roku na stacji antarktycznej Wostok.  

 2 cm to dystans jaki co roku pokonują kontynenty . 

 

 

 

                                                                                                           Przygotowała: Patrycja Kozik z kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

Najniebezpieczniejsze sporty ekstremalne 

Jedni wolą spokojnie jeździć na rowerze, podczas gdy drudzy ryzykują własnym życiem dla dobrej 

rozrywki. "Sport to zdrowie" - ale czy zawsze? W poniższym zestawieniu przedstawię wam                        

dwa z najgroźniejszych dla mnie sportów ekstremalnych. 

Sporty ekstremalne - w potocznym rozumieniu sporty, których uprawianie wiąże się z większym 

ryzykiem niż w innych dyscyplinach. Zazwyczaj wymagają ponadprzeciętnych zdolności fizycznych lub 

psychicznych oraz odpowiedniego przygotowania. Według definicji Słownika Języka Polskiego są to 

sporty uprawniane w trudnych warunkach. 

 

SKOK ZE STRATOSFERY 

Człowiekiem, który dokonał tego 

niesamowitego wyczynu był Felix 

Baumgartner. 14 października 2012r. skoczył ze 

spadochronem ze stratosfery, czyli drugiej od 

dołu warstwy atmosfery ziemskiej. Warto 

uwzględnić, że skoku dokonał z  wysokości            

38 969,4 metrów!  

 

 

 SLACKLINING  

Na pewno większość z Was kojarzy tą 

dyscyplinę z oglądania jej podczas 

cyrkowych występów akrobatów. Polega 

ona na chodzeniu i wykonywaniu trików 

na taśmie. Nie było by w tym nic 

dziwnego, gdyby odbywało się to na 

wysokości zaledwie metra na placu 

zabaw. Najwięksi miłośnicy tej rozrywki 

balansują na linie zamieszczonej nad 

skalistymi wąwozami czy też kanionami   

i to bez zabezpieczeń!  

 

 

Pozornie nieszkodliwe sporty, mogą jednak przyczynić się do łatwego zgonu, dlatego nie polecam 

Wam żadnego z powyższych sportów. Jest dużo o wiele więcej bezpieczniejszych i łatwiejszych 

dyscyplin, które na pewno dostarczają mnóstwo adrenaliny, ale nie powinny być choć trochę 

podobne do tych! 

Przygotowała: Joanna Olszak  z kl. V  
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

 

 

 

 

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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