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 NA  POWITANIE  

 
 
            Podróż Trzech Króli                          

 Kiedyś trzej mędrcy ze Wschodu 

rzucili rodzinne gniazda, 

by odbyć podróż w nieznane, 

gdzie wiodła ich lśniąca gwiazda. 

Choć droga była niełatwa, 

trudy znosili z ochotą, 

niosąc bogactwa swych krajów- 

mirrę, kadzidło i złoto. 

A gdy Dzieciątko ujrzeli, 

upadli przed Nim na twarze, 

nie wiedząc, co tak naprawdę 

przynieśli Maleństwu w darze. 

Że znosząc trudy podróży 

za gwiazdą lśniącą na niebie 

ofiarowali Dziecinie 

największy dar - samych siebie. 

Ja także chcę pójść ich śladem, 

ku Gwieździe, co w dali lśni, 

by zanieść w darze Dzieciątku 

swe serce, uśmiech i łzy. 

 

Poprawna nazwa dnia Trzech Króli brzmi Święto Objawienia Pańskiego. 

To jedno z trzech największych świąt, obok Wielkanocy i Bożego Narodzenia. 

Jest ono obchodzone od pierwszych wieków naszej ery, również w obrządku 

prawosławnym. Przypomina nam, kim jest Chrystus i potwierdza jego boskość. 

Zgodnie z Ewangelią św. Mateusza, za panowania króla Heroda w Judei 

do miejsca narodzin Jezusa przybyli ze Wschodu mędrcy, obecnie nazywani 

królami, którzy złożyli mu dary. Kacper ofiarował kadzidło - symbol boskości, 

Melchior złoto - symbol władzy królewskiej, a Baltazar mirrę (używaną do 

balsamowania ciała) - zapowiedź męczeńskiej śmierci. W Polsce święto Trzech 

Króli do 1960 roku było dniem wolnym od pracy, jednak w listopadzie 1960 r. 

zostało zniesione. Od 6 stycznia 2011 r. możemy znowu je obchodzić.W jaki 

sposób?  Łączy się to z uczestnictwem w mszy świętej, podczas której zostają 

poświęcone kadzidło, mirra i kreda. Później tą kredą oznacza się drzwi, pisząc 

litery CMB, stawiając krzyżyk oraz datę. Z jednej strony nawiązują one do 

inicjałów królów. Z drugiej, po łacinie, są skrótem od "Christus mansjonem 

benedicat" (Niech Chrystus błogosławi ten dom), co jest manifestacją wiary. 

Obecnie 6 stycznia jest dniem wolnym w 9 krajach UE.W Polsce w Trzech Króli, 

6 stycznia, zamknięte muszą być wszystkie większe sklepy. Handel dopuszczalny 

jest tylko na stacjach benzynowych i w małych sklepikach, w których za ladą 

stoją właściciele. 

Cieszmy się zatem tym pięknym dniem i…ŚWIĘTUJMY! 
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 Z ŻYCIA SZKOŁY 

 

                           Wizyta Świętego Mikołaja w naszej szkole 

 4 grudnia naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj. Wszystkie grzeczne dzieci otrzymały prezenty,             
w których obok słodyczy znalazły zabawki, maskotki, gry. Program na powitanie Dostojnego Gościa 

przygotowali i zaprezentowali uczniowie kl. I pod kierunkiem Pani Bożeny Rajczak.   

                

                                                                                XIV Powiatowy Nocny Bieg Mikołajkowy w Gostwicy 

6 -7 grudnia 2014r. 21 uczniów kl. V – VI naszej szkoły wraz z opiekunami wzięło udział  w  XIV 

Powiatowym Nocnym Biegu Mikołajkowym w Gostwicy. W nocy z piątku na sobotę nasze Mikołajki 
(uczniowie kl. V) i Świąteczne Elfy (uczniowie kl. VI) wraz z opiekunami: panem Dyrektorem, panią 

A. Szwarkowską i ks. Marcinem Dusiem w grupie ok. 250 uczestników poszukiwali Świętego 

Mikołaja.  Bieg mikołajkowy rozpoczął się o godz. 16 00 Mszą Św. w Kaplicy w Gostwicy. 

Następnie na dziedzińcu przy Szkole Podstawowej w Gostwicy uczestnicy Biegu i zaproszeni goście 
obejrzeli pokaz sztucznych ogni i fajerwerków oraz zobaczyli św. Mikołaja, który przekazał 

organizatorom zadania dla poszczególnych grup do wykonania na 3- kilometrowej trasie 

Biegu. Nasza grupa w kamizelkach odblaskowych i w czapkach św. Mikołaja wyruszyła w teren jako 

piąta. Na poszczególnych punktach kontrolnych rozwiązywano, np. zagadki, kalambury, szyfry, 
sprawdzano wiedzę o św. Mikołaju i wiedzę z przyrody oraz umiejętność udzielania I pomocy przedmedycznej. Po powrocie z Biegu                    

i smacznym posiłku wszyscy mogli się bawić w dmuchanym zamku, brać udział w różnych konkursach i tańczyć na dyskotece prowadzonej 

przez wodzireja Miłosza. Około północy zwycięzcy Biegu patrolowego i konkursu na najładniejszą ozdobę mikołajkową otrzymali medale; 

nasza drużyna Mikołajki zdobyła I miejsce i złoty medal. Nad ranem przybył do dzieci św. Mikołaj, który rozdał wszystkim prezenty.  
Było bardzo wesoło i przyjemnie. 

                                          IV Integracyjny Turniej Warcabowy w Nowym Sączu 

Uczniowie naszej szkoły już kolejny raz uczestniczyli w Integracyjnym Turnieju Warcabowym w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu przy ulicy Broniewskiego 1,  

zorganizowanym  dzięki pomocy Wójta Gminy Łącko Jana Dziedziny. Turniej był prowadzony                  

i sędziowany przez p. Andrzeja Majerskiego, wychowawcę w internacie SOSW. Gra w warcaby stała 

się okazją do integracji dzieci i młodzieży z różnych środowisk Sądecczyzny. Po trwających blisko 
dwie godziny zmaganiach wyłoniono laureatów turnieju. Najlepszymi dziewczynami okazały się 

uczennice naszej szkoły: 1. m.– K. Lis, 2. m. – A, Talarczyk, 3. m. – E. Gomółka, 4. m. - M. Pasoń- 

najmłodsza uczestniczka turnieju.W kategorii – chłopcy –najlepszym z naszej szkoły był P. Wyrostek 

– 4 m.Atrakcyjne nagrody, pamiątkowe puchary, medale i dyplomy zostały uroczyście wręczone 
przez Wójta Gminy Łącko Jana Dziedzinę oraz Panią Dyrektor SOSW. 

                  XI Gminny Konkurs "Szopka Betlejemska" 

 11 grudnia 2014r. podsumowano XI Gminny Konkurs "Szopka Betlejemska", którego 

organizatorami byli: SP w Kadczy i GOK w Łącku. W konkursie wzięło udział 9 szkół 

podstawowych naszej gminy: Czarny Potok, Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łącko, Obidza, Szczereż, 
Zabrzeż, Zarzecze. Prace  oceniała komisja w składzie: Magdalena Leszko - plastyk, Bernadetta 

Wąchała – Gawełek i Józef Klimek - pracownicy GOK, Krystyna Dziedzic i Stanisława Gawlik - 

nauczycielki SP w Kadczy. Nasz uczeń (kl. I) Jan Borek zdobył I miejsce. Wręczenia nagród 

dokonali Wójt Gminy Jan Dziedzina, dyrektor GOK Barbara Moryto, dyrektor ZSP w Kadczy             
S. Szwarkowski, Przewodnicząca Rady Gminy Łącko pani B. Wąchała – Gawełek oraz radny Jan 

Mrówka. W trakcie spotkania uczniowie z Kadczy wystąpili z programem "Poetycka Wigilia". 

                                                                                                            

                          Poranek z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

19 grudnia 2014r. odbył się uroczysty poranek przybliżający tradycje Świąt Bożego Narodzenia. 

Uczniowie klasy III pod opieką wychowawczyni M. Łatki wcielili się w różne role, by jak najlepiej 
przybliżyć historię narodzin Jezusa. Mali aktorzy recytowali, śpiewali kolędy, oddawali pokłon 

Zbawicielowi. Uroczystość wzbogaciła piękna gra kolęd na skrzypcach przez uczennice: A. Turek (kl. 

II), O. Zaremba (kl. IV), oraz M. Janik (kl. V). Po części artystycznej składano życzenia świąteczne              

i noworoczne. Było pięknie, wzruszająco  i bardzo rodzinnie.  
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 KĄCIK LITERACKI 

 

 

Powróćmy do legend… 

Ostatnio zainteresowały mnie legendy, opowiem Wam jedną z nich. Mam nadzieję, że się 

spodoba i sami sięgniecie po zbiorek z podaniami i legendami polskimi. 

Legenda o Warsie i Sawie 

Legend o Warsie i Sawie jest kilka. Tak naprawdę wcale nie wiadomo, skąd wzięła się nazwa stolicy. 

Jedno tylko jest pewne: Wars i Sawa mieszkali nad przepiękną Wisłą, a początek osady wiąże się                       

z gościnnością i dobrym sercem tutejszych mieszkańców. 

Poznajmy dwie wersje legendy: 

Pewnego dnia król Kazimierz Odnowiciel, podążając z Krakowa do Gniezna, trafił do ubogiej rybackiej 

chatki.Głodnego króla przywiódł tam dym i zapach świeżego jedzenia. W trakcie spożywania pysznych 

ryb z nocnego połowu, rybak opowiedział królowi o swojej rodzinie, która w ostatnim czasie powiększyła 

się o dwoje cudownych bliźniąt. Biedni rybacy mieli jednak niemałe kłopoty z ochrzczeniem pociech, bo 

w pobliżu nie było świątyni. Za wspaniały poczęstunek król chciał płacić gospodarzom złotem, ale ci, 

zgodnie ze starym ludowym zwyczajem, zapłaty za gościnę przyjąć nie chcieli. Król poprosił więc                     

o jeszcze jedną przysługę – zaszczyt bycia ojcem chrzestnym bliźniaków podczas chrztu, który niedługo 

zorganizuje. Przed przygotowanym na wzgórzu ołtarzem kapłan nadał na polecenie Kazimierza imiona 

Wars chłopcu, a dziewczynce – Sawa. Jednocześnie król Kazimierz oświadczył uroczyście, iż odtąd 

Pietrko Rybak, Piotrem Warszem nazywany będzie, królewskim rybakiem, ojcem Warsa i Sawy, 

właścicielem rozległej dookoła puszczy. A kiedy wokół zagrody rybackiej osada wyrośnie, swoim 

rodowym imieniem nazwę jej nada, którą po wieki nosić będzie. 

 

Inna wersja legendy mówi, że dawno temu nad Wisłą stała maleńka chatka, a w niej mieszkał rybak Wars 

i jego żona Sawa. Pewnego razu w okolicy odbywało się polowanie, podczas którego książę Ziemomysł, 

pan okolicznych dóbr, zgubił się w kniei. Długo błąkał się po lesie aż dotarł nad Wisłę do chatki rybaka. 

Wars i Sawa gościnnie przyjęli nieznajomego. Rankiem wdzięczny książę powiedział „Nie zawahaliście 

się przyjąć pod swój dach nieznajomego i uratowaliście go od głodu, chłodu, a może i dzikich zwierząt. 

Dlatego ziemie te na zawsze Warszowe zostaną, aby wasza dobroć nie została zapomniana”. 

Mam nadzieję, że legenda o naszej stolicy spodobała Wam się tak jak mnie W bibliotece można pożyczyć 

także inne ciekawe legendy. 

 

 

                                                                       

Przygotowała: Klaudia Lis  z kl. VI 
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 ZWIERZĘTA ŚWIATA  

 

KANGUR   OLBRZYMI 

Kangur olbrzymi  to duży torbacz z rodziny 

kangurowatych. Przez Europejczyków widziany po raz 

pierwszy w 1770 r. Obok kangura rudego i szarego należy  

do największych wśród współcześnie żyjących torbaczy. 

Zasięg występowania kangura olbrzymiego jest 

ograniczony do kontynentu australijskiego i wysp 

wchodzących w skład stanu Tasmania. Na kontynencie 

można go spotkać wzdłuż wschodnich wybrzeży – 

Queensland, nielicznie na obszarach Australii 

Południowej. 

Wygląd kangura: mała głowa, duże uszy, krótkie 

przednie i długie tylne kończyny – całkowicie 

wyprostowany osiąga ponad 2 m, przy wadze ponad 60 kg, maksymalnie do 90 kg. Przeciętna długość ciała 

wynosi 1,5-1,8 m, ogona 95-120 cm. Samica jest zwykle mniejsza – 40 kg masy ciała i 85-120 cm długości, 

ogon 75 cm. Ciało pokrywa gładka, miękka i gęsta sierść koloru szarobrunatnego, część brzuszna, nogi                   

i spodnia część ogona są jaśniejsze. Bardzo mocny ogon pomaga w balansowaniu ciałem w szybkim biegu               

i stanowi podporę, kiedy kangur stoi. Tylne kończyny są silnie umięśnione, przystosowane do skakania, 

zakończone szerokimi stopami dorastającymi do 56 cm długości. Nogi zbudowane są w taki sposób, że 

poruszając się szybciej kangur zużywa mniej energii, potrafi wykonywać skoki do 9 m, a na krótkich 

odcinkach może osiągać prędkość do 48 km/h. Przednie kończyny są krótkie, ruchliwe, zakończone 

pięciopalczastą dłonią. Służą do zbierania pokarmu i podawania go do pyska oraz do drapania się. Chód 

kangura olbrzymiego robi wrażenie niezgrabnego, ciężkiego i utykającego. Mają dobrze rozwinięty wzrok, 

węch i słuch. Budowa uszu umożliwia ich obracanie w pożądanym kierunku.  

Każdy podejrzany szelest wywołuje niepokój i ucieczkę. Uciekają ogromnymi susami o długości do 9 m               

i wysokości 3 m. W normalnym biegu wykonują 3-metrowe skoki. Poruszając się powoli podpierają się 

przednimi łapami.  

Odżywianie: Kangury są zwierzętami wyłącznie roślinożernymi. Żywią się liśćmi, pędami traw, ziołami, 

nierzadko pasąc się razem ze zwierzętami hodowlanymi (owce, bydło). W niewoli zjadają również owoce. 

Żerują od zmierzchu do świtu, a w ciągu dnia śpią lub odpoczywają chowając się w cieniu drzew lub 

wykopując zagłębienia w ziemi. Pasący się kangur skubie trawę w pozycji siedzącej podpierając się ogonem.  

Kangury olbrzymie żyją przeciętnie 7-10 lat na wolności, rekord w niewoli wynosi około 20 lat. 

 

 Przygotowała: Patrycja Kozik  z  kl. III  
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  WWW – WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ 
 

PIĘKNY I NIEBEZPIECZNY – NASZ DUNAJEC 

Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący                            

w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo 

zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę 

stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km². 

Początek rzeki może mieć formę źródła lub obszaru 

źródliskowego. Zasilana jest wodami z opadów 

atmosferycznych, a także przez wody podziemne. Rzeka stała 

uchodzi do innej rzeki, jeziora, morza lub wysycha przed 

ujściem do morza. Bardzo wyjątkową, godną odnotowania 

rzeką jest Onyx - morze jest jej źródłem, a nie celem. Rzeki uchodzące do zbiornika wodnego nazywa się rzekami 

głównymi, pozostałe to ich dopływy. Rzeka główna wraz z dopływami tworzy system rzeczny.  

Dunajec - (słow. Dunajec, niem. Dunajetz lub Dohnst) – rzeka w południowej 

Polsce, prawy dopływ Wisły (rzeka II rzędu). Powstaje z połączenia wód Czarnego 

Dunajca i Białego Dunajca w m. Nowy Targ; za początkowy odcinek uważa się 

Czarny Dunajec. Długość 247 km (łącznie z Czarnym Dunajcem), z czego 17 km 

liczy odcinek graniczny między Sromowcami Niżnymi, a Szczawnicą. 

Powierzchnia dorzecza wynosi 6804 km², z tego w Polsce 4854,1 km², na Słowacji 

1949,9 km. Po połączeniu potoków źródłowych Dunajec płynie szeroką doliną 

przez Kotlinę Nowotarską. Dwie zapory spiętrzają jego wody: najpierw                          

w Niedzicy (Zbiornik Czorsztyński), tuż zaraz poniżej (Zbiornik Sromowski)                 

w Sromowcach Wyżnych. Przepływając przez Pieniny tworzy malowniczy 

przełom na odcinku między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą, jednocześnie 

będąc rzeką graniczną między Polską a Słowacją. Na tym odcinku organizowany 

jest spływ łodziami flisackimi. Podróż rozpoczyna się w Kątach, wiedzie poprzez 

teren Pienińskiego Parku Narodowego, a zakończenie ma po 18 km w Szczawnicy. 

        Dalej Dunajec płynie na północ przez Beskidy Zachodnie (przełom między 

Pasmem Lubania a Pasmem Radziejowej), Kotlinę Sądecką (po połączeniu                    

z największym dopływem Popradem płynie szeroką doliną wielodzielnym 

korytem. Przełamuje się przez wzniesienia Pogórza Rożnowskiego (zapory wodne: 

w Rożnowie – Jezioro Rożnowskie i Czchowie – Jezioro Czchowskie) wpływa do Kotliny Sandomierskiej,                    

a następnie obwałowanym korytem przez szeroką dolinę na Nizinie Nadwiślańskiej.  

Uchodzi do Wisły w okolicach Opatowca i Ujścia Jezuickiego. 

         Dunajec charakteryzuje się bardzo dużymi, gwałtownymi wahaniami poziomu i wielkości przepływu co 

skutkowało nieraz katastrofalnymi powodziami. Utworzone zbiorniki wodne służą celom retencyjnym, 

energetycznym i rekreacyjnym. 
Występują w nim liczne gatunki ryb.  

W górnym biegu od źródeł po połączenie z 

Popradem, gdzie Dunajec ma charakter rzeki 

górskiej, są to: pstrąg potokowy, lipień, kleń, 

brzana, świnka, ukleja, okoń, jelec, brzanka; 

rzadziej, okresowo, bądź miejscowo: szczupak, 

płoć, leszcz, pstrąg tęczowy, głowacica, troć 

jeziorowa; z ryb niewędkarskich: głowacz 

pręgopłetwy i białopłetwy, strzebla potokowa; 

sporadycznie inne gatunki. W zbiornikach zaporowych oraz rzece poniżej zapory czchowskiej przeważają ryby 

spokojnego żeru (karpiowate) oraz nizinne drapieżniki (szczupak, sandacz, okoń, sum). Liczba ryb 

poszczególnych gatunków podlega rokrocznie dynamicznym zmianom, z powodu silnej presji wędkarskiej, 

kłusownictwa oraz niekorzystnego wpływu zespołu zbiorników Czorsztyn-Niedzica.  

         Dunajec ma duże znaczenie dla turystyki i rekreacji – spływ pienińskim przełomem Dunajca to atrakcja 

turystyczna, występują dogodne warunki dla uprawiania kajakarstwa górskiego oraz łowienia ryb. Ponadto rejony 

jeziora Rożnowskiego i Czchowskiego stanowią bazę turystyczną i rekreacyjną z wieloma ośrodkami wczasowymi 

i hotelami dla mieszkańców pobliskiego Nowego Sącza oraz Tarnowa i Krakowa. 

Źródło: Wikipedia i zbiory własne 

Przygotował: Kacper Ciągło z  kl. IV 
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 ZE SZKOLNEGO BOISKA 

 

TYM RAZEM O INNEJ PIŁCE – ZAPRASZAMY… 

FUTBOL AMERYKAŃSKI   

 
Celem gry jest zdobycie w ustalonym czasie większej liczby punktów od drużyny 

przeciwnej.Piłkę można przemieszczać wykopując, niosąc, rzucając lub przekazując ją z rąk do rąk 

między zawodnikami. W wielu krajach Europy i Azji obowiązują te same zasady gry w football. Główną 

zasadą jest rzucanie piłki ręką. Punkty zdobywa się na wiele sposobów, na przykład przez przeniesienie 

piłki przez linię punktową (goal line), rzucenie piłki do zawodnika stojącego za tą linią – czyli w polu 

punktowym (end zone) – lub przez kop na bramkę przeciwnika (field goal). Wygrywa drużyna z większą 

liczbą punktów w momencie, gdy upływa czas meczu i kończy się ostatnia akcja. W razie remisu                    

w czasie regulaminowym stosuje się dogrywki z zasadą "nagłej śmierci" – odpowiednik "złotego gola" 

w piłce nożnej. Niekiedy mecz może zakończyć się remisem, jeśli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy.  

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie sport ten nazywany jest po prostu futbolem (football). Poza 

tymi krajami dyscyplina określana jest niemal zawsze jako futbol amerykański dla odróżnienia od innych 

gier piłkarskich – szczególnie piłki nożnej (piłka nożna natomiast przez Amerykanów nazywana 

jest soccer). W krajach anglojęzycznych futbol amerykański niekiedy określa się jako "futbol rusztowy" 

(od ang. gridiron, ruszt) z racji podobieństwa boiska do kratki rusztu. 

Futbol pozostaje najpopularniejszym sportem widowiskowym w Stanach Zjednoczonych, 

zdobywając oglądalność przewyższającą inne sporty transmitowane w telewizji. 

W Polsce mamy już 74 zespoły (w tym 17 juniorskich) w 5 klasach rozgrywkowych oraz 

oficjalną Reprezentację Polski w futbolu amerykańskim. Warto dodać, że w futbolu jest mniejszy procent 

kontuzji, niż w piłce nożnej lub rugby. Sprzęt chroniący zapewnia bezpieczeństwo.  
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 UMYSŁOWE IGRASZKI 

  

Zimowa krzyżówka. 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.  

1. Dzieci lepią go ze śniegu zimą. 

2. Jeździsz na nich po lodzie. 

3. Chronią ręce przed zimnem. 

4. Miesiąc rozpoczynający zimę. 

5. ......... kwiatowe, pojawiają sie na drzewach, 

zwiastując koniec zimy. 

6. Pada w zimie. 

7. Dwie deski do jeżdżenia na śniegu. 

8. Pora roku po zimie. 

9. Szczypie zimą w uszy i nos. 

10. Miesiąc kończący zimę. 

11. Zimowy odpoczynek od szkoły, trwający                     

2 tygodnie. 

12. Pojazd, służący do poruszania się po śniegu. 

13. Kawałek lodu, unoszący się na wodzie. 

14. Pora roku poprzedzająca zimę. 

15. Piłka nożna na lodzie. 

16. Traktor lub samochód ciągnący za sobą sanie 

 

 ŚMIEJ SIĘ Z NAMI 

 

Co to jest lekcja? 

- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się do 

krótkiej przerwy 

Przychodzi Agnieszka do lustereczka i zapytuje: 

- Lustereczko, lustereczko powiedz przecie kto jest 

najpiękniejszy na świecie? 

 Lustereczko na to: 

 - odsuń się nie widzę! 
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 DLA NAJMŁODSZYCH 
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