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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 

Pamiętajmy! Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, 

gdyby nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za 

utraconą Ojczyznę. Pomimo usilnych prób naszych nieprzyjaciół, którzy 

walczyli ze wszystkim, co wiąże się z naszym narodem, nie zdołano zabić 

ducha polskości. Ani Niemcom, ani Rosjanom nie udało się narzucić 

naszym rodakom swojej kultury i języka w ramach tzw. procesów 

rusyfikacji i germanizacji. Polacy odzyskując niepodległość po ponad 100 

latach „niebytu” – co jest fenomenem na skalę globalną – po raz kolejny 

udowodnili, że są jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej     

dumnych narodów świata. 

Co by się stało, gdyby nie bohaterstwo przodków, którzy walczyli o naszą 

niepodległość? Dziś prawdopodobnie nie mówilibyśmy w języku polskim; 

nie moglibyśmy pewnie też demonstrować dumy z naszych narodowych 

symboli – flagi oraz godła państwowego; a wielkie czyny, jakich 

dokonywali Polacy na przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane. Polska 

mogłaby przepaść na zawsze. 

 

Zapraszamy do lektury drugiego numeru „Kadeckiego Żaczka”. 

Warto przeczytać interesujące artykuły przygotowane przez zespoły 

klasowe! 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

                                                            Spotkanie z policjantem 

W piątek - 3.10.2014r. do naszej szkoły przybyli niecodzienni goście - 
funkcjonariusze z Komendy Policji w Nowym Sączu. Po przywitaniu gości 
przez pana dyrektora, dzieci z oddziałów przedszkolnych przedstawiły 
przygotowany przez siebie apel pod hasłem " Bezpieczna droga do szkoły".  
Po występie przedszkolaków zaproszeni goście przybliżyli dzieciom zasady 
bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zasady ograniczonego zaufania 
w stosunku do obcych. Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem  cieszyła 
się prezentacja wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas pracy. 
Gościom dziękujemy za poświęcony czas i zapraszamy za rok!!!                                                                                 

                                                                                                                                        Pasowanie na ucznia kl. I 

8.10.2014r. w naszej szkole miała miejsce uroczystośd "Pasowania na 
ucznia". O godz.12:00 zaproszeni goście zgromadzili się w sali 
gimnastycznej. Na początku dzieci przedstawiły program artystyczny 
złożony z wierszy i piosenek o przyjaźni i szkole. Następnie pierwszoklaści 
złożyli uroczyste ślubowanie. Tradycyjnie pan dyrektor S. Szwarkowski 
dokonał pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, legitymacje szkolne oraz upominki od przedszkolaków                           
i starszych klas. Uroczystośd zakooczyła się w klasie, gdzie czekał na dzieci 
słodki poczęstunek przygotowany przez niezawodne mamy. 

                                                                                XV Zlot Turystyczno -Krajoznawczy w Obidzy  

9.10. 2014r. młodzież z 10 szkół podstawowych i 3 gimnazjów naszej gminy 
wraz z opiekunami po raz piętnasty spotkała się razem, by poznawad bliżej 
Łącką Ziemię.  Na podkreślenie zasługuje przejście grupy ZSG w Łącku 
szlakiem turystycznym: Łącko- Cebulówka- Okrąglica -Koziarz – Obidza. 
105 uczniów i 15 opiekunów dotarło do Obidzy, gdzie o godz. 1100                       
w kościele parafialnym po powitaniu wszystkich przez organizatora Zlotu 
dyrektora ZSP w Kadczy S. Szwarkowskiego, odmówiono modlitwę 
różaocową prowadzoną przez ks. Marcina Dusia.  Po niej proboszcz parafii 
 ks. Jan Gwóźdź zapoznał uczestników z historią  powstania parafii Obidza 
oraz historią budowy kościoła parafialnego. Po tej części drużyny zlotowe 

udały się  do amfiteatru Związku Podhalan w Obidzy, gdzie po smacznym posiłku mogły prezentowad 
przygotowane piosenki, skecze i świetnie bawid widownię. Na koniec tradycyjnie, trzymając się za ręce, 
odśpiewano ulubioną przez św. Jana Pawła II „Barkę” i pożegnano się przyjacielskim uściskiem dłoni: do 
zobaczenia za rok! 
Honorowymi gośdmi Zlotu byli: Wójt Gminy Łącko  mgr inż. Janusz Klag oraz Przewodniczący Rady Gminy Łącko 
mgr Zdzisław Warzecha. 

 

                                             "Ratujemy i uczymy ratować" 
16 października 2014r. przeszkoleni uczniowie z klas II - III wzięli udział w 
ogólnopolskiej akcji udzielania pierwszej pomocy zorganizowanej przez 
Fundację WOŚP, w ramach Programu Edukacyjnego "Ratujemy i uczymy 
ratowad". Mali ratownicy prowadzili resuscytację krążeniowo – oddechową 
(wdechy ratownicze oraz uciski klatki piersiowej) na fantomach otrzymanych 
od Fundacji. Dzieci wykazały się dużymi umiejętnościami w zakresie 
podstawowych czynności ratujących życie.  
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 KĄCIK LITERACKI 

 

RELACJA Z WYCIECZKI SZKOLNEJ 

           Witam was i zapraszam do przeczytania mojego artykułu.  

           Dnia 16.10. odbyła się wycieczka szkolna. Chciałbym o niej opowiedzied głównie 

tym, którzy na niej nie byli. 

            Uczestnicy wycieczki mieli zebrad się przed szkołą o 6:50. Kiedy wszyscy przyszli 

wsiedliśmy do autobusu. Czekaliśmy jeszcze na księdza. Kiedy przyszedł, ruszyliśmy prosto 

w kierunku Biecza. Pogoda zapowiadała się dobrze.  

           Do Biecza jechaliśmy około półtorej godziny. Kiedy dotarliśmy na miejsce, udaliśmy 

się do ogromnego budynku gdzie była wystawa starych przedmiotów, które były używane 

w dawnych czasach. Zobaczyliśmy tam między innymi: starodawną aptekę, skórę 

krokodyla, dawne instrumenty muzyczne, maszyny tkackie oraz niektóre zwierzęta 

morskie np. latająca ryba, ośmiornica, krab... Można było również kupid pamiątki, ja 

nabyłem figurkę króla. Następnie udaliśmy się na sam dół budynku, gdzie znajdowały 

narzędzia, które były używane w kuźni. Potem poszliśmy do sali tortur, w której był 

mężczyzna przebrany za kata. Można było sprawdzid czy ma się czyste sumienie, czy nie. 

Polegało to na tym, że była w podłodze krata i trzeba było wrzucid monetę, jeśli moneta 

wpadnie bez ocierania się o kratę - to znaczy, że masz czyste sumienie, a jeśli moneta się 

otrze, to coś cię gryzie. Kiedy wychodziliśmy, zdążyłem jeszcze zrobid sobie zdjęcie w 

dybach.  

         Następnie pojechaliśmy do huty szkła w Krośnie. Dowiedzieliśmy się tam jak robi się 

różne przedmioty ze szkła. Był też mały konkurs: trzy osoby, które powiedziały, co 

powstanie ze szkła, mogły zrobid szklany balon. Potem poszliśmy do galerii figur ze szkła. 

Był tam szklany smok, który kosztował dziesięd tysięcy złotych. Na pamiątkę kupiłem sobie 

małego pająka.  

         Następnie pojechaliśmy do kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Dowiedziałem się tam               

o wydobyciu ropy i gazu. Zobaczyłem też konstrukcje dzięki którym wydobywano ropę. Na 

początku były one ręczne, a potem automatyczne. Był tam też budynek, w którym 

zobaczyliśmy nowoczesne hologramy.  

         Kiedy wszystko zwiedziliśmy, była przerwa. Później poszliśmy do sklepu                                

z pamiątkami, już mieliśmy wejśd do środka, ale sklep okazał się zamknięty. Wszyscy byli 

zawiedzeni, ponieważ chcieliśmy sobie kupid pamiątki. Mieliśmy jeszcze zatrzymad się w 

Dukli, ale nie „wyrobiliśmy się” z czasem. W nagrodę obejrzeliśmy w autobusie'' Alvin                       

i wiewiórki 3" oraz „Madagaskar 3”. Kiedy dojechaliśmy wszyscy rozeszli się do domów.   

      Wycieczka była ciekawa, pouczająca  i obfitowała w wiele wrażeo.  

                                                                                          Przygotował: Aleksander Święchowicz z kl. VI                                                               
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

Ryś 

Ryś jest zwierzęciem drapieżnym z rodziny kotowatych. To zwierzę osiąga od 70-130cm długości. Ogon 

rysia ma ok. 20 cm długości. Drapieżniki ważą od 15-38kg. Ten kot wiedzie samotny tryb życia. Żywi się 

głównie zającami, królikami, sarnami, kozicami oraz różnymi gatunkami ptaków. Rysie żyją zwykle od 10-

20 lat. Jeśli chodzi o dojrzałość płciową, to samice osiągają ją w drugim roku swego życia, a samce w 

trzecim. Długość ciąży trwa zwykle od 65 do 74 dni. Rysie mają z reguły około 1 do 2 młodych. Te 

niesamowite zwierzęta występują na terenie Skandynawii, w Europie Wschodniej, w Karpatach oraz                     

w niektórych regionach Alp i Dynarów. Cechami charakterystycznymi rysia są szerokie, owalne łapy, które 

umożliwiają mu  łatwiejsze poruszanie się po śniegu. Posiada również świetny słuch, który pozwala 

dokładnie określić skąd pochodzi dźwięk. 

Ciekawostki: 

 Ryś potrafi skoczyć z miejsca na wysokość 2 metrów. W ten sposób poluje na bażanty oraz cietrzewie, 

które starają się odlecieć. 

 Polowanie rysia odbywa się w bardzo interesujący sposób. Najczęściej spokojnie czyha na skale lub na 

innym podwyższeniu, skąd  może dobrze obserwować swą ofiarę. Gdy już wypatrzy swą zdobycz 

podczołguje się do niej cicho, a następnie atakuje gwałtownym skokiem. Najczęściej powala łup na ziemię 

ciężarem ciała i uśmierca go.  

 Ryś dobrze pływa i znakomicie wspina się po drzewach. 

 Ryś w Polsce jest gatunkiem rzadkim i chronionym.  

 

 

 

                                                                                     Przygotował: Mateusz Zielonka z kl. III 
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 
   

Czy wiecie skąd się wzięły andrzejki? 

Wieczór andrzejkowy to zwyczaj, który przetrwał setki lat! Tradycyjne wróżby na 

andrzejki odkrywały tajemnice przyszłości i dawały nadzieję niezamężnym 

dziewczętom. Dlaczego andrzejki to taka ważna noc? 

Andrzejki to jeden z najbardziej tajemniczych wieczorów roku. Nawet geneza tego 

zwyczaju jest owiana tajemnicą - być może wywodzi się ze starożytnej Grecji lub 

wierzeń starogermańskich. Współcześnie znane andrzejki są wigilią dnia świętego 

Andrzeja, który był jednym z dwunastu apostołów i uznawany jest za patrona 

wszystkich Słowian i opiekuna niezamężnych dziewcząt. 

Wieczór andrzejkowy dawniej 

Wieczór andrzejkowy stanowi ostatnią okazję do hucznej zabawy, ponieważ wkrótce następuje adwent.  

Dawniej wieczór z 29 na 30 listopada był czasem, kiedy panny mogły bawić się w swoim gronie. 

Poprzez andrzejkowe wróżby dziewczęta starały się poznać swoją przyszłość. Najbardziej interesowała 

je kwestia zamążpójścia, stąd tradycyjne wróżby na andrzejki dotyczą kwestii związanych z miłością                               

i nadzieją na szybką odmianę losu. Warto też wiedzieć, że wróżby dotyczyły tylko dziewcząt - mężatki 

nie brały w nich udziału, ponieważ znały już swoją przyszłość u boku męża, a chłopcy wieczór wróżb 

obchodzili 25 listopada, podczas tzw. katarzynek. 

 

Czy znacie inne polskie obrzędy i zwyczaje ludowe? 

Oto niektóre z nich: 

Zima 

Konik • Koza • Turoń • Podłaźniczka • Jemioła • Ścięcie śmierci • Podkoziołek • Ciągnienie kloca  

• Wkupne do bab • Zapusty • Herody • Kolęda 

Wiosna 

Marzanna • Zielone Świątki • Gregorianki • Judaszki • Pucheroki • Święconka  

• Śmigus-dyngus • Emaus • Turki • Dziady śmigustne • Siuda Baba • Kurek dyngusowy• Pisanki  

• Walatka • Palma wielkanocna • Jezusek Palmowy• Pogrzeb żuru i śledzia • Roduś • Rękawka 

Lato 

Noc Kupały • Sobótka • Wyzwolenie kosiarza • Oborywanie przepiórki • Zażynki 

Jesień 

Dożynki • Dziady • Zaduszki • Katarzynki • Andrzejki 

 

Poznajcie przysłowia i powiedzenia związane z imieniem Andrzeja  

 Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży. 

 Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok nie w porę rolę moczy, suszy. 

 Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja. 

 Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja. 

 Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście. 

 Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja. 

 Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima. 

 Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota. 

 

Przygotowały: Weronika Cebula i Oliwia Zaremba z  kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

Eliminacje do Euro 2016 

Tabela: 1miejsce: Polska. 2miejsce: Irlandia. 3miejsce: Szkocja. 

4miejsce: Niemcy. 5miejsce: Gruzja. 6miejsca: Gibraltar. 

Wyniki Plaków: Polska - Gibraltar: 7:0,  Polska - 

Niemcy(Mistrzowie Świata): 2:0, Polska - Szkocja: 2:2 

W meczu Polska-Szkocja Nasz reprezentant - Robert 

Lewandowski - został faulowany przez reprezentanta Szkocji, 

w którym zdarzeniu doznał urazu, gdyż ma dziurę w nodze. 

14 listopada 2014r. rozegramy mecz z reprezentacją Gruzji o 

godzinie 18:00 oraz 29 marca 2015r. rozegramy mecz z 

Irlandią. 

 

Serdecznie zapraszam wszystkich do kibicowania !! :) 

 

Przygotowali: Kacper Klimek i Tomasz Pogwizd z kl. V   
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

W tej wykreslance  ukrtyte jest 10 rzeczowników 

o sporcie. Odszukaj je. 

 

 

 

 

 

Odczytaj rebus: 

 

ZAGADKI 

Chodzi nad nami 

do góry nogami. 

 

Ma listki zielone, drobniutko strzyżone. 
Jesienią się stroi 

w korale czerwone. 

 

Po jednych - chodzicie, 
Drugie - są w zeszycie. 

A na termometrze 

trzecie zobaczycie. 

 
Trzy litery weź z myszki, 

trzech dostarczy ci pszczoła. 

W niej się uczysz i bawisz, 

To kochana... 

 
Gdy w nią bijecie, 

wcale nie płacze, 
ale wesoło do góry skacze. 

 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

Ojciec sprawdza czego syn nauczył się w szkole. 

- No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś dziesięć 

jabłek, zjadłeś dwa, ile Ci zostało? 
- Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na śliwkach. 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 
"niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

 

Nie rozumiem, jak jeden człowiek może robić tyle 

błędów?! - dziwi się polonistka, oddając pracę 
domowa uczniowi. 

- Wcale nie jeden - odpowiada uczeń. Pomagali 

mi mama i tata. 

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: 

"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po 

wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze! 

 

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć 

wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, 

ciągnie... 

- No, weszły! 
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie... 

Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują 

się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, 

ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły! 
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki.... 

Pani niebezpiecznie zwęziły się oczy. Odczekała               

i znowu szarpie się z butami... Zeszły! 
Na to dziecko : 

-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała 

mi je nosić. 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż 
przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku 

wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!. 

- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie 

masz rękawiczki? 
- W bucikach. 
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