
 

 

TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 10(86) –czerwiec 2014        nakład 60 sztuk       CENA  2,00 zł 
 

GMINA KAŁUSZYN - NAJLEPSZY WYNIK 
SPRAWDZIANU W POWIECIE  

Obowiązkowy sprawdzian w szóstej klasie szkoły 
podstawowej, który w tym roku uczniowie pisali 1 kwietnia 
przyniósł nam miłą niespodziankę. Maksymalnie uczeń może 
zdobyć ze sprawdzianu 40 punktów.  

Kiedy 30 maja 2014r. ogłoszono wyniki, okazało się, że 
nasza gmina ma średnią ze sprawdzianu najwyższą w powiecie 
mińskim, wyższą niż średnia w woj. mazowieckim i wyższą niż 
średnia w Polsce.  

SP Kałuszyn  - śr. 29,28 
Powiat miński – śr. 27,12 
Woj. mazowieckie – śr. 26,98  
Polska – śr. 25,82  
Cieszymy się bardzo z tak wysokiego wyniku! 

Gratulujemy naszym szóstoklasistom!  
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SPIS TREŚCI:
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE? 
 Z wizyta u Tomasza Lisa – s. 3-5; 
 Koncert „Dla Krystka” – s. 6-7; 
 Komiksowe zmagania 

konkursowe – s. 8; 
 Sezon wycieczkowy w pełni – s. 9; 
 Wycieczka kl. V do Trójmiasta 

i Malborka – s. 10-11; 
 Lubelszczyzna znana i nieznana 

– s. 11-13; 
 VI Dzień Kultury Żydowskiej – 

s. 13-15; 
 Sukcesy Kałuszyna na 

„Kulturomaniaku” – s. 16-17; 
 Sprawozdanie z Dnia Matki  

w klasie IVa – s. 17-18; 
 Julka biega – s. 18; 
 Julka i Piotr – najlepsi  

z najlepszych – s. 19; 
 „Ryby, żaby i raki” - s. 20-21; 
 Tydzień Europejski – s. 22-23; 
 Etap rejonowy i wojewódzki 

BRD – s. 23; 
 Konkurs piosenki obcojęzycznej 

– s. 24; 
 Wycieczka „Śladami Bolesława 

Prusa i …nie tylko” – s. 25-26; 
 Urodziny Papieża w Kałuszynie 

– s. 27; 
 VII Powiatowy Konkurs  

„Z mitologią za pan brat” –  
s. 28-29; 

 Podsumowanie zbiórki 
makulatury – s. 29-30; 

WARTE POCHWAŁY 
 Laureaci konkursów – s. 31-35; 
 Literaci do piór! – s. 35-39; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Najśmieszniejsze 

zdarzenie w szkole – s. 40-42; 
 10 zadziwiających rzeczy  

o pani Lidii Wierzbickiej – str. 43-44; 
 Zdaniem eksperta – str. 44; 
ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie: „Czego 

nigdy nie zrobisz?” – s. 45-46; 
 Spotkanie z prezydentem – s. 46-47; 
 Dziwny język polski – s. 48; 
 13 powodów… dlaczego warto 

tańczyć – s. 49; 
 Matematyka jest fajna – s. 50-51; 
 3 pokolenia w „Tornistrze” – s. 52; 
 Zeszyty uczniowskie - s. 53-54; 
INNE 
 Profilaktyka na co dzień –  

s. 55-56; 
 Czy wiesz, że… – s. 57; 
 Trochę rozrywki – Krzyżówka –  

s. 58;  
 Dowcipy na wakacje – s. 59.
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Z WIZYTĄ U TOMASZA 
LISA 

Natalia Zaliwska VIa 
 

9 VI redaktorki szkolnej 
gazetki „Tornister” wraz z 
nauczycielkami i mamami wyjechały 
do Warszawy, aby uczestniczyć w 
nagraniu programu „Tomasz Lis na żywo”. Siedziba TVP mieści 
się na ulicy Woronicza 17. 

Z Kałuszyna wyjechałyśmy o godz. 19.00. W czasie jazdy 
każdy rozmawiał i śmiał się. Pani Iza Borucińska powiedziała 
nam, kto będzie gościem w programie (my byliśmy 
publicznością). Byli to: Andrzej Grabowski (popularny Ferdek 
z serialu „Świat według Kiepskich”), Janusz Głowacki (prozaik), 
Czesław Bielecki (architekt, publicysta i polityk)  
i Piotr Najsztub (dziennikarz i publicysta). Prowadzący to 
Tomasz Lis.  

Na miejsce dotarłyśmy około godziny 20.00. Jedna  
z naszych redaktorek ubrała się w żółtą koszulkę z herbem 
Kałuszyna. Czekając, aż wejdziemy do studia nagraniowego, 
przebywałyśmy w holu. Ktoś zauważył komentatora   
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sportowego. Kilka osób chciało autograf, ale mężczyzna cały 
czas rozmawiał przez komórkę i „nie dał się podejść”.  

 Po kilku minutach zaproszono nas do wejścia. Aby 
przejść dalej, należało okazać dokument tożsamości ze 
zdjęciem.  Nikt nie zapomniał legitymacji (redaktorki)  
i dowodów (nauczycielki i mamy). Dodatkowo przechodziłyśmy 
przez bramkę bezpieczeństwa. Zanim weszliśmy do studia 
nagraniowego oprowadzono nas po siedzibie TVP. 
Spacerowałyśmy po korytarzach, które często widać  
w programach i filmach.  

Potem weszłyśmy do studia nr 2. To tam miał być nagrany 
program. Pokazano nam, gdzie miałyśmy siąść. Była godzina 
21.10. Pan, który zajmował się realizacją nagrania czyli 
kierownik planu, objaśnił nam zasady, jakich 
należało przestrzegać. Trzeba było 
wyłączyć telefony, nie wolno było robić 
zdjęć, wiercić się i trzeba było 
„wyprostować ciałko”.  

Zaproszono także kilka osób, aby na 
chwilę usiadły na fotelach, na których mieli siedzieć goście i 
prowadzący. Kto był szybszy, ten zdążył usiąść. Z naszej 
grupy usiadłam ja i p. Iza. Testowano na nas oświetlenie. Po 
kilku minutach miała być nagrana zapowiedź (oczywiście na 
żywo). Potem przyszli goście i usiedli na swoich miejscach. 
Publiczność powitała ich brawami. 
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Zaczął się program. Wszyscy siedzieliśmy i słuchaliśmy, o 
czym rozmawiają panowie. Trochę mnie to nudziło, więc 
spoglądałam na telewizory, w których było pokazane, na 
co/kogo jest zwrócona kamera. Kilka razy było widać 
publiczność.  Po rozmowie oglądaliśmy reportaż z Robertem 
Lewandowskim, który został nagrany kilka dni wcześniej. Na 
koniec pan Tomasz Lis podziękował za obejrzenie programu  
i zapowiedział następny dopiero po wakacjach.  

Po zakończeniu programu poprosiłyśmy o autografy  
i zdjęcia. Pan Lis z chęcią podpisywał kartki i pozował z nami 
do zdjęć. Wielu z nas zależało na podpisie pana Andrzeja 
Grabowskiego, niestety wyszedł ze studia wcześniej. Prawie 
każdy miał pamiątkę z wizyty w programie. Ja zrobiłam sobie z 
p. Lisem selfie („sweet Focia z rąsi”:). Gdy wszyscy już mieli 
zdjęcia i autografy wyszłyśmy ze studia. Pani sfotografowała 
nas na tle napisu „Telewizja Polska”.  

Wszystkie zadowolone wsiadłyśmy do busa i ruszyłyśmy w 
podróż powrotną. Niektóre redaktorki narzekały na głód  
i chciały zajechać do Mc’Donalda, ale panie się nie zgodziły. 
Zmęczone dotarłyśmy do Kałuszyna około godz. 00.00.  
Z tamtego miejsca wszyscy rozeszli/rozjechali się do domów.  

PS: Mamy nadzieję, że oglądaliście nas, bo prawie 
wszystkich można było dostrzec na ekranie telewizora! 
Zdjęcia z naszej wizyty w telewizji można obejrzeć na stronie 
internetowej naszej szkoły. 
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KONCERT „DLA KRYSTKA” 
Zuzanna Orzepińska IVa 

 
8 czerwca w Domu 

Kultury w Kałuszynie odbył się 
koncert charytatywny dla 
Krystianka Polkowskiego. 
Uroczystość rozpoczął Pan 
Dyrektor. Kiedy skończył 
przemowę, przeczytałam mój list do redakcji z prośbą 
o pomoc dla Krystianka. List miał następującą treść:         

  
Droga Redakcjo Victor-Junior! 

  
Piszę do Ciebie, ponieważ mam problem, z którym 

sama na pewno sobie nie poradzę. 
Mam na imię Zuzanna i mam jedenaście lat. Kiedy w 
czasie ubiegłych wakacji zamieszkałam w małej wsi 
Leonów, poznałam mojego sąsiada Krystiana 
Polkowskiego. Zawsze uśmiechnięty biegał z psem  
i wyglądał jak okaz zdrowia. Wtedy nikomu nawet nie 
przyszłoby do głowy, że będzie tak ciężko chory.  
W październiku ubiegłego roku lekarze wykryli u niego 
nowotwór. Mówią też, że ma 30% szans na wyzdrowienie. 
W czerwcu skończy trzy lata. Rodzice Krystiana chcą 
kontynuować leczenie, ale w Polsce jest to niemożliwe. 
Muszą jak najszybciej wyjechać z nim za granicę, na co 
potrzebują ogromnej sumy pieniędzy. W pomoc finansową 
dla niego zaangażowała się cała moja szkoła i okolica. 
Obawiam się jednak, że to nie wystarczy. Bardzo więc 
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proszę droga redakcjo o pomoc dla Krystiana, bo dla niego 
każda złotówka, a nawet każdy grosik jest maleńkim 
krokiem do zdrowia. 

Gorąco pozdrawiam z nadzieją na szybką pomoc 
dla Krystianka. 

Zuzanna Orzepińska 
 
Potem rozpoczęła się część artystyczną. Jako 

pierwszy wystąpił Wielopokoleniowy Zespół „Razem”. „Fleciki” 
wystąpiły na scenie z trzema piosenkami. 

Zespół „Kasianiecka” zaprezentował się w dwóch 
tańcach. Zaśpiewał też piosenkę "W moim ogródecku", która 
zdobyła I miejsce i statuetkę Kulturomaniaka w Mrozach. 
„Eksplozja” pokazała dwa group stunty i cyrk. Wspaniale 
zaprezentowali się instrumentaliści grający na instrumentach 
klawiszowych.  

Miło oglądało się występ kałuszyńskich zerówkowiczów.  
Laureaci konkursów recytatorskich dali pokaz swoich 
umiejętności. Pomóc chciały też dzieci z klasy integracyjnej. 
Pięknie recytowały wiersze.  

Pomiędzy występami Pan Dyrektor prowadził licytację 
obrazów wykonanych przez znanych, a także nieodkrytych 
jeszcze artystów. Udało się zebrać  13.217,95 zł. Mam 
nadzieję, że w ten sposób choć w niewielkim stopniu 
pomogliśmy Krystiankowi i jego rodzinie. Myślę, że  
w przyszłości zdrowy już Krystian będzie występował na tej 
scenie z nami. 
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KOMIKSOWE ZMAGANIA 
KONKURSOWE 
Izabela Borucińska 

 

Dobiegł końca konkurs "Baśnie, podania 
i legendy Mazowsza w komiksie", na który zgłosiło się prawie 
400 uczniów z województwa mazowieckiego.  

Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 11 czerwca 
2014r.  w siedzibie Ośrodka Edukacji Informatycznej i 
Zastosowań Komputerów w Warszawie.  

Na podsumowanie konkursu oprócz laureatów i osób 
wyróżnionych zaproszono także uczniów znajdujących się na 
liście wyników, którzy nie zdobyli miejsc i wyróżnień, ale 
znaleźli się w gronie autorów czterdziestu najwyżej 
ocenionych prac. Z naszej szkoły zaproszenie dostała Karina 
Chrościcka i Piotr Walewski – oboje z kl. VIa. Na wyjazd 
zdecydował się tylko Piotr. 

Na wszystkich zaproszonych, oprócz dyplomów  
i nagród książkowych, czekała dodatkowa nagroda - warsztaty 
komiksowe, które poprowadzili Piotr Nowacki - rysownik 
komiksów oraz Bartosz Sztybor - scenarzysta komiksowy  
i filmowy. 

Warsztaty były bardzo ciekawe i pouczające. Na 
zakończenie każdy uczestnik miał za zadanie dokończyć krótki 
komiks uzupełniając tekstem istniejące dymki i dorysowując 
ostatni obrazek. Komiks, który przygotował Piotrek bardzo 
spodobał się prowadzącym. Piotr jako jedyny otrzymał brawa 
od nauczycieli, którzy obserwowali warsztaty.  
        Myślę, że o komiksach Piotrka jeszcze usłyszymy. 
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SEZON WYCIECZKOWY W PEŁNI! 

W pierwszym tygodniu czerwca uczniowie naszej 
szkoły ruszyli na zwiedzanie 
bliższych i dalszych zakątków 
Polski. 

Klasy „0” i pierwsze  - 
Warszawa – 3 VI; 

Klasy II – Kazimierz Dolny, 
Gołąb, Wojciechów – 5 VI; 

Klasy III – Kazimierz Dolny, Wojciechów, Gołąb – 6 VI; 

Klasy IVa i IVb – Lubelszczyzna (Kazimierz Dolny, 
Nałęczów, Lublin, Chełm) – 4 – 5 VI; 

Klasy V – Trójmiasto i Malbork – 2 – 4 VI; 

Klasa VIa – kino w Siedlcach – 6 VI; 

Klasa VIb – park linowy w Nakorach i pałac w 
Patrykozach – 4 VI; 

Klasa VIc – kino w Siedlcach i park linowy w Nakorach. 

Klasa IVc i chętni uczniowie z klas I – VI wyruszają na 
„Zieloną szkołę” do Łeby w terminie 16 – 20 VI. 

Widać, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami.  
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WYCIECZKA KLAS 5  
DO TRÓJMIASTA I MALBORKA 

Kinga Książek kl. Vb 

2.06.2014r uczniowie klas 5 wybrali się na wycieczkę 
nad morze. Podróż umilały nam pani Ewelina 
Pachnik, pani Anna Wolska i pan Łukasz 
(kierowca). Kiedy dojechaliśmy na 
wybrzeże, pani przewodnik oprowadziła nas 
po najciekawszych miejscach Gdyni. 
Najbardziej utkwiło mi Oceanarium, w 
którym widzieliśmy przeróżne rybki. 
Następnie pojechaliśmy na obiadokolację i 
nocleg.  

Następnego dnia zwiedziliśmy Gdańsk i Sopot. W 
Gdańsku podziwialiśmy Starówkę, pomnik Neptuna, Żurawia. 
Dowiedzieliśmy się, jak wygląda produkcja cukierków w 
Manufakturze Słodyczy „Ciuciu”. Statkiem popłynęliśmy na 
Westerplatte. Z Gdańska wyruszyliśmy do Sopotu. W Sopocie 
głównym punktem zwiedzania było znane wszystkim sopockie 
molo. Wieczorem wybraliśmy się na plażę, gdzie wszyscy z 
radością chlapali się w morzu i zbierali muszle.  

Ostatniego dnia naszej podróży pojechaliśmy do 
Malborka zwiedzać Zamek Krzyżacki. Było tam dużo  
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zabytkowych rzeczy, które wszystkich nas zainteresowały. W 
drodze powrotnej zahaczyliśmy o Mazury ;) - jedliśmy posiłek 
w McDonaldzie w Ostródzie. W autokarze śpiewaliśmy 
piosenki i było bardzo wesoło. Wszystkim wycieczka bardzo 
się podobała. Czekamy na następną!!! 

 
LUBELSZCZYZNA ZNANA I NIEZNANA 

Karolina Ręczajska kl. IVa 
 

4.06.2014r. klasy 4a i 4b wyjechały na dwudniową 
wycieczkę na Lubelszczyznę. Wyjazd był o godzinie 7:00 z 
pętli. Podróż mijała nam bardzo szybko i miło. Nikomu nie 
brakowało uśmiechu. Gdy dojeżdżaliśmy do Kazimierza 
Dolnego, zabraliśmy panią przewodnik, która bardzo ciekawie 
opowiadała nam o obiektach przez nas oglądanych.  

Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy był Wąwóz 
Lessowy w Kazimierzu Dolnym, a w nim różne przeszkody np. 
drzewa przewrócone przez wiatr, strumyki oraz krzewy, 
przez które musieliśmy przeciskać się.  

Następnym punktem zwiedzania były ruiny zamku  
i baszta. Niestety, nie można było wejść tylko na sam szczyt 
baszty, ponieważ po remoncie była jeszcze nieczynna. Za to 
ruiny zamku oglądaliśmy bez problemu.  

Później poszliśmy na Górę 3 Krzyży i znowu 
wędrowaliśmy pod górę. Ale warto było, ponieważ tam 
zobaczyliśmy piękną panoramę miasta. Potem mieliśmy 30 min. 
czasu wolnego, podczas którego wszyscy kupowali pamiątki, 
koguty, lody i gofry.       
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 Podczas zbiórki przy 
zabytkowej studni na rynku, naszą 
uwagę przykuł kot. Siedział na 
starym drewnianym dachu i 
wygrzewał się. Następnie udaliśmy 
się na rejs statkiem po Wiśle. 
Wszystkim ta przejażdżka bardzo 
się podobała. 

Następnym miastem na 
trasie naszej wycieczki był Nałęczów. Idąc do Muzeum 
Bolesława Prusa spotkaliśmy oswojonego łabędzia, który 
pięknie pozował do zdjęć.  

W muzeum Bolesława Prusa dowiedzieliśmy się, że nasz 
patron w wieku 45 lat nauczył się jeździć na rowerze  
i był pasjonatem roweru.  Dowiedzieliśmy się także, że  
w wieku 16 lat uciekł ze szkoły, aby wziąć udział w powstaniu, 
za co później był ukarany. Nikt z nas wcześniej nie wiedział, 
że Prus był pierwszym pisarzem w Polsce, który korzystał  
z maszyny do pisania. Historia jego życia i ciekawostki z nim 
związane bardzo nas zaciekawiły.  

Po wyjściu z muzeum poszliśmy na ławeczkę Prusa,  
a później kierowaliśmy się do pijalni wód mineralnych  
i palmiarni. Najbardziej smakowała nam woda „Miłość”.  

Gdy wszyscy byli już bardzo zmęczeni, pani oznajmiła, 
że jedziemy do hotelu. Tam zjedliśmy obiadokolację, po 
której odbyło się krótkie spotkanie organizacyjne. Po 
spotkaniu wszyscy poszli do swoich pokoi, gdzie wieczór 
upływał nam w świetnych nastrojach.  
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Następnego dnia zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy 
zwiedzać Lublin. W muzeum zobaczyliśmy stół, na którym była 
odciśnięta Czarcia Łapa. Wchodziliśmy na wieżę zamkową, aby 
podziwiać panoramę Lublina. Kluczyliśmy po uroczych 
uliczkach lubelskiej starówki.  

Potem pojechaliśmy do Chełma. Zeszliśmy do podziemi 
kredowych, spotkaliśmy tam Ducha Bielucha, którego 
niektórzy bardzo się przestraszyli. Piski słychać było bardzo 
daleko. Zwiedzaliśmy też piękny kościół barokowy, a potem 
poszliśmy na obiad. 

 Wszyscy szczęśliwi wrócili wieczorem do domu  
i każdy z nas chce na taką wycieczkę pojechać jeszcze raz. 

 
VI DZIEŃ KULTURY ŻYDOWSKIEJ 

Pani Teresa Kowalska 
 

„W blasku świateł chanukowych” - taki tytuł miało 
zadanie współfinansowane przez powiat miński i zrealizowane 
po raz szósty w Kałuszynie w ramach cyklu spotkań 
„Miasteczka dwóch kultur”. Od 6 lat corocznie w maju  
w Domu Kultury w Kałuszynie społeczność lokalna i goście  
z powiatu, województwa mają okazję uczestniczyć  
w spotkaniach i poznawać kolejny obrzęd  tradycji i kultury 
żydowskiej.  

Przypomnieć należy, że dotychczas były to obrzędowe 
widowiska pokazujące zwyczaje i tradycje żydowskie.   
W  2009 roku: Wieczerza szabasowa, w 2010 - Ślub pod 
chupą, 2011 - Jarmark żydowski „Na kałuszyńskim,  
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zabytkowym bruku”, 2012 - Purim – żydowski karnawał, 2013 – 
W kolorach Pesach i Szawuot, a w tym roku – Chanuka.  

Chanuka to święto świateł obchodzone  przez 8 dni  
w atmosferze radości, zabawy i palącego się kandelabra 
zwanego chanukiją. Obrzędowi zapalania kolejnych świateł 
Chanuki towarzyszą zabawy szczególnie ulubione przez dzieci, 
w tym dreidel – wesoła gra z bączkiem, śpiewy i tańce. 

VI dzień kultury żydowskiej w 
Kałuszynie był jedną z imprez Dni Powiatu 
Mińskiego. Uroczystość rozpoczęła mini 
recitalem  artystka z Krakowa  
p. Urszula Makosz – śpiewaczka w jęz. 
Jidysz, z towarzyszeniem zespołu:  
akompaniatora – pianisty i skrzypka. Pani 
Urszula jest  z nami od pierwszego 
spotkania z kulturą żydowską w Kałuszynie.  

Następnie sceną zawładnęli artyści zespołów Szkoły 
Podstawowej przedstawiając widowisko „W blasku świateł 
chanukowych”, które było główną częścią spotkania. Członkowie 
zespołu Kasianiecka i Eksplozja śpiewali chanukowe 
przyśpiewki, tańczyli horę i suity tańców żydowskich i 
izraelskich. Młodzi artyści, którym towarzyszyli aktorzy 
Międzypokoleniowego Zespołu Razem przedstawili teatralnie 
historię ocalenia żydowskiej świątyni i uzyskania wolności 
religijnej. P. Jadwiga Kujawa wystąpiła jako seniorka ludu 
żydowskiego. P. Wenanty w roli króla Syrii wydał zakazy i 
nakazy Żydom, Wiktor Dzierżanowski  zagrał żydowskiego 
kapłana, a chłopcy z Kasianiecki odegrali scenę walki powstania 
kończącego się dla nich zwycięstwem.  
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Zespół Fleciki śpiewająco „komentował” wydarzenia   
z r. 180 p.n.e. Widowisko zakończono tańcami w wesołym 
finale.  

Uzupełnieniem występów była scenografia, którą 
przygotowała Małgorzata Dzierżanowska z zespołem 
pracowników Domu Kultury. Artystów i realizatorów spotkania 
wspierali cały czas panowie: Marek  Pachnik – dyrektor szkoły i 
Marian Pełka – dyrektor Domu Kultury. 

Potem widzowie jako uczestnicy spotkania oglądali  
w świetlicy wystawę fotograficzną pod tytułem „Obrzędowość 
w kulturze żydowskiej”, na której umieszczono także zdjęcia 
z poprzednich edycji Dni Kultury Żydowskiej. Goście 
wymieniali swoje opinie o widowisku i programie Dnia, 
dyskutowali i rozmawiali. Były to bardzo pozytywne opinie 
pełne gratulacji dla organizatorów i zachwytu nad artystyczną 
stroną imprezy. 

Zaszczycili nas swoją obecnością: przedstawiciele 
Wyznaniowej Gminy Żydowskiej na czele z p. Grażyną Majer, 
przedstawiciele Zespołu Szkół z Dzierzgówka i Gminy 
Nieborów k. Łowicza, Dyrekcja szkoły żydowskiej Lauder – 
Morasha z Warszawy, goście z powiatu, społeczność lokalna z 
panią burmistrz Kałuszyna, media. Miło upływał czas przy 
poczęstunku – charakterystycznych chanukowych specjałach  
smażonych na oleju: pączków z nadzieniem różanym, 
placuszków, tradycyjnej macy żydowskiej, koszernych 
napojów oraz owoców. 

Przygotowania do imprezy poprzedzone były 
warsztatami przeprowadzonymi pod okiem i kierunkiem 
fachowców kultury żydowskiej. 
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SUKCESY KAŁUSZYNA NA „KULTUROMANIAKU” 
Zuzanna Orzepińska kl. IVa 

 
25 maja w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach odbył 

się Finał VIII Przeglądu Twórczości Artystycznej 
KULTUROMANIAK 2014. Sala pękała w szwach, bo 
publiczność dopisała, choć nie wiem, czy dlatego żeby 
zobaczyć zwycięzców, czy też dlatego, że 
gość specjalny Mieczysław Szcześniak 
rozpoczynał uroczystość krótkim 
recitalem.  

Muszę się pochwalić, że nam tzn. 
grupie śpiewającej z zespołu Kasianiecka, 
przypadła w udziale wyjątkowa rola. Nie 
tylko zajęłyśmy I miejsce w kategorii 
śpiew, ale też zdobyłyśmy Statuetkę 
Kulturomaniaka. Sukces przyniosła nam 
piosenka "W moim ogródecku". Dodatkową nagrodą dla nas 
było to, że jako jedyny zespół wystąpiłyśmy w finale, a 
zaśpiewał z nami sam Mieczysław Szcześniak.  

 Kałuszyn ma powody do zadowolenia, ponieważ 
reprezentantów naszego miasta zapraszano na scenę po 
nagrody aż sześciokrotnie. 

W kategorii teatr: 
Międzypokoleniowy Zespół „Razem” – spektakl 

„Autobus czerwony” z Domu Kultury w Kałuszynie, opiekun: 
Teresa Kowalska otrzymał wyróżnienie - za spotkanie pokoleń, 
pozytywną energię i urok osobisty seniorek. 

W kategorii śpiew: 
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- Zespół Pieśni i Tańca „Kasianiecka” – opiekun: Teresa 
Kowalska, Katarzyna Berska otrzymał I miejsce;  

- Aleksandra Szczerbowska – Szkoła Podstawowa  
w Kałuszynie, opiekun: Wanda Stryczyńska otrzymała 
wyróżnienie; 

 - Studio Piosenki – Dom Kultury w Kałuszynie, opiekun: 
Wanda Stryczyńska otrzymało wyróżnienie; 

- Zespół  „Kasianiecka” – opiekun: Teresa Kowalska, 
Katarzyna Berska  - za wybór i świetne wykonanie repertuaru, 
który jest zbyt mało znaną częścią naszej 
kultury otrzymał Statuetkę KULTUROMANIAKA; 

 -  Międzypokoleniowy Zespół „Razem” – Dom Kultury w 
Kałuszynie, opiekun: Teresa Kowalska otrzymał wyróżnienie. 

  
Po odebraniu z rąk Mieczysława Szcześniaka dyplomów 

i nagród, zrobiłyśmy pamiątkową fotkę z gwiazdą  
i bardzo szczęśliwe wróciłyśmy do Kałuszyna. 

 
SPRAWOZDANIE Z DNIA MATKI  

W KLASIE IVA 
Praca grupowa Karoliny Chaberskiej, Pauliny Laskowskiej, Bartka 

Borkowskiego, Dawida Ciborowskiego i Piotrka Łachniaka 
 

26 maja w naszej klasie o godz. 17.00 odbył się Dzień 
Mamy. Wszyscy zadowoleni udali się z mamami do szkoły. Na 
stołach  leżały cukierki, truskawki i różne napoje.    
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Każdy mówił wiersz dla mamy. 
Śpiewaliśmy też piosenki. Po występach były 
przeróżne konkursy dla naszych mam. Każda 
mama za maksymalną ilość punktów 
otrzymywała dyplom „Super Mamy”. Wszyscy 
mieli uśmiech na twarzach.  

Po zabawie razem z mamami udaliśmy 
się do naszych domów. Moja mama była bardzo 
szczęśliwa, ja także. Mam nadzieję, że innym mamom bardzo 
się podobało i nie mogą się doczekać następnego Dnia Mamy w 
klasie Va. 

 

JULKA BIEGA 
p. Krystyna Raczyńska 

 

Julka Makowska z kl. IVc 
reprezentowała  społeczność  kałuszyńską   
w  XIX Ogólnopolskim Biegu Ulicznym 
„Mazowiecka Piętnastka” , który odbył się pod 

patronatem honorowym Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcina Jakubowskiego. W ostatnią niedzielę maja 
nieprzerwanie od 1996 roku odbywa się w Mińsku 
Mazowieckim  sztandarowa impreza sportowa pod hasłem 
OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY MAZOWIECKA PIĘTNASTKA.  

Bieganie stało się na tyle popularne, że w tym roku  
1 czerwca  było promowane nie tylko licznymi hasłami czy 
czynnym udziałem całej masy biegaczy,  ale też zachęcał do 
niego utytułowany polski lekkoatleta, płotkarz i sprinter Pan 
Marek Plawgo.  

Gratulujemy Julce.  
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JULKA I PIOTREK -  
NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH.... 

Pani Krystyna Raczyńska 
 

22 maja 2014 r. w auli Wydziału Matematyki i Nauk 
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyło 
się uroczyste zakończenie konkursów przedmiotowych dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa 
mazowieckiego w roku szkolnym 2013/2014. Laureaci 
 otrzymali z rąk Pana Mariusza Dobijańskiego Mazowieckiego 
Wicekuratora  Oświaty  oraz Mirosława Krusiewicza 
Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie  dyplomy, a nauczyciele i rodzice podziękowania. 

Najlepsi z najlepszych, Polska elita …  tak mówili  
o laureatach goście. Ale czy może być inaczej,  jeśli jest się 
najlepszym z 11400 uczniów  rozpoczynających  konkurs  
z przyrody i dobiega się do „mety” w czołówce tylko 36 
zdobywców laurów.   Wszyscy możemy być dumni z Julii 
Abramowskiej i Piotrka Grabarka,  gdyż  tylko naszą szkołę 
w tym konkursie reprezentowało dwoje laureatów. 

Po części oficjalnej dzieci wysłuchały  wykładu  Pana 
Radosława Brzózki – dziennikarza TVP, autora programu „Jak  
to działa” – „Dlaczego nigdy nie powinieneś przestać pytać PO 
CO?".  
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„RYBY, ŻABY I RAKI” 
Pani Grażyna Michalska 

23.05.2014r. odbył się II Powiatowy Konkurs 
Recytatorski Jednego Wiersza dla uczniów szkół 
podstawowych. 32 uczestników (18 z klas I - III i 14 z klas  
I - VI) recytowało wiersz Jana Brzechwy "Ryby, żaby i raki". 
Celem konkursu była popularyzacja twórczości Jana Brzechwy, 
zainteresowanie uczniów poezją oraz rozwijanie zdolności 
recytatorskich. 

Prezentacje uczniów oceniała komisja w składzie: 
► Jacek Pacocha (aktor, reżyser, dyr. Teatru 

Edukacyjnego Atlantis) 

► Barbara Dobosz (nauczycielka języka polskiego,  
z-ca dyr. SP w Mrozach) 

► Iwona Budzyńska - Malinowska (pracownik 
Biblioteki Publicznej w Kałuszynie) 

► Ewelina Chrościcka (pracownik 
Biblioteki Publicznej w Kałuszynie) 

W kategorii klas młodszych 
najbardziej podobała się interpretacja 
Karoliny Łućko z Salezjańskiej SP z Mińska 
Mazowieckiego, którą przygotowała pani 
Teresa Danuta Graboś. Drugie miejsce zajęła 
Anna Mroczek z naszej szkoły,  
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opiekun pani Ewa Przybysz. Trzecie miejsce przypadło 
Borysowi Mierzejewskiemu z Marianki -  podopiecznemu pani 
Teresy Szymańskiej, a wyróżnienie za aktorską interpretację 
otrzymał Adam Faber z SP nr 2 z Mińska Mazowieckiego pod 
kierunkiem pani Agnieszki Skalskiej i pani Renaty Lubaszki. 

W starszej grupie recytatorów zwyciężył Bartosz 
Myrcha ze Starogrodu, którego opiekunem była Bożena 
Łobodowska. Drugie miejsce zajął Adam Broda z Siennicy, 
opiekun pani Magdalena Biernat, trzecie zaś Weronika 
Milewska z Dobrego, przygotowana przez pania Anetę 
Bodecką. Komisja wyróżniła też Maję Biernacką ze Starej 
Niedziałki, podopieczną pani Marii Osicy.  

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie 
otrzymali dyplomy i podziękowania, natomiast zwycięzcy 
nagordzeni zostali pucharami i książkami Jana Brzechwy. 
Nagrody i dyplomy wręczał Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Kałuszynie, pan Marek Pachnik. 

Po rozdaniu nagród pan Jacek Pacocha udzielił 
młodzieży kilku cennych wskazówek odnośnie przygotowywania 
się do recytacji. Natomiast pani Barbara Dobosz, młodszym 
uczestnikom zwróciła uwagę, by przy prezentowaniu utworów, 
skupili się na poprawnej wymowie końcówek i akcentowaniu 
wyrazów. 

Wszystkim gratulujemy udanych występów  
i zapraszamy za rok! 
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TYDZIEŃ EUROPEJSKI 
Pani Ewelina Pachnik 

Miesiąc maj to czas poświęcony Unii Europejskiej, zaś 
w tym roku jest wyjątkowy, gdyż świętujemy szczególną 
okazję. Jest nią 10 rocznica przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej. Przypominamy, że  Polska przystąpiła do Unii 
Europejskiej 1 maja 2004 roku. Należy zapamiętać tę ważną 
datę. W maju w całej Polsce odbywają się uroczystości 
związane z tą rocznicą  i nasza szkoła również pragnęła 
świętować i uczcić tę okazję.  

W Tygodniu Europejskim ogłoszonym w naszej szkole,  
odbywały się imprezy, których celem było propagowanie idei 
Wspólnej Europy. Przyświecało im hasło: RAZEM ZNACZY 
LEPIEJ, WIĘCEJ, BEZPIECZNIEJ. 

Uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w Olimpiadzie 
Wiedzy o Unii Europejskiej,  
w konkursie plastycznym  
pt. „Małe i duże po Europie 
podróże,” w Festiwalu Piosenki  
i Poezji Obcojęzycznej,  
w muzycznej podróży po Europie. Najmłodsi uczniowie 
przygotowali kolorowe czapeczki unijne  
i flagi państw europejskich, starsze klasy - plakaty o Polsce  
i bajkach europejskich, zaś najstarsi uczniowie -  plakaty  
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o tematyce unijnej. Uczniowie wykonali również flagi państw 
europejskich.  W naszej szkole można było obejrzeć wystawę 
wszystkich prac plastycznych w kąciku europejskim. Klasy IV 
uczestniczyły w lekcji europejskiej w Centrum Informacji 
Europejskiej w Warszawie.  

Kulminacją naszych imprez była parada europejska, 
która ulicami Kałuszyna przeszła do parku, gdzie nastąpiło 
wręczenie nagród laureatom konkursów. Zwieńczeniem 
naszych uroczystości był II  Europejski Bieg Przyszłości 
Kałuszyn 2014.  

Nazwiska laureatów wszystkich konkursów -  
na stronie 33-34. 

ETAP REJONOWY  
I WOJEWÓDZKI BRD 

Natalia Zaliwska VIa 
 

Reprezentacja naszej szkoły w 
konkursie BRD (Maria Gontarska, Natalia 
Zaliwska, Oskar Plewka i Łukasz Zduńczyk) odniosła kolejne 
sukcesy na różnych szczeblach rywalizacji. Wygrała eliminacje 
rejonowe (I miejsce), a potem zajęła 5 miejsce  
w województwie. Jest to duże wyróżnienie dla naszej szkoły. 
Jeszcze nigdy nikt z naszej placówki nie zaszedł w konkursie 
„Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” tak daleko. Gratulujemy 
zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w tej dziedzinie nauki.  
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KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 
Adriana Goździk kl. Va 

 
Z okazji 10 rocznicy wejścia Polski do Unii 

Europejskiej, w maju w naszej szkole został zorganizowany 
konkurs piosenki europejskiej. Zadaniem uczestników było 
wykonanie piosenki w obcym języku.  

Na początku odbyły się eliminacje. Osoby z podium 
śpiewały jeszcze raz na scenie w kałuszyńskim parku przed 
całą szkołą.  

Ja również wzięłam udział w 
tym konkursie. Wybrałam bardzo 
znaną włoską piosenkę „L-italiano”, 
którą w oryginale wykonywał Toto 
Cutugno.  

Kiedy jurorzy odczytali 
werdykt, okazało się, że ja i Ola Szczerbowska dzielimy 
pierwsze miejsce. Bardzo się ucieszyłam! Nadszedł dzień, w 
którym miałam wystąpić ponownie. Na początku trochę się 
stresowałam, ale stres szybko mnie opuścił. W nagrodę 
dostałyśmy drobne upominki, które oczywiście nie były 
najważniejsze. Wszyscy dobrze się bawili.  

13 czerwca wezmę udział w powiatowym konkursie 
Piosenki Obcojęzycznej w Mińsku Mazowieckim.  

Mam nadzieję, że piątek trzynastego nie będzie dla 
mnie pechowy.:) 
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WYCIECZKA  
"ŚLADAMI BOLESŁAWA PRUSA I ...NIE TYLKO" 

Pani Grażyna Michalska 

 
19 maja 2014r. w 102. rocznicę śmierci Bolesława 

Prusa Samorząd Uczniowski, redaktorzy z „Tornistra”  
i członkowie Klubu Miłośników Książki udali się na wycieczkę do 
Warszawy, aby na grobie patrona złożyć kwiaty i zapalić 
znicze. 

Zanim jednak udaliśmy się na Cmentarz Powązkowski 
odwiedziliśmy groby chłopców z Szarych szeregów: Zośki, 
Alka i Rudego, którzy zginęli walcząc z okupantem podczas II 
wojny światowej i są bohaterami  książki Aleksandra 
Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”.  Ich kwatery znajdują 
się na Cmentarzu 
Wojskowym. W alei 
zasłużonych na chwilę 
zatrzymaliśmy się przy 
mogiłach polityków m.in. 
Jacka Kuronia. Bronisława 
Geremka oraz wybitnego 
aktora i reżysera Adama 
Hanuszkiewicza.  Byliśmy 
także przy pomniku ofiar 
katastrofy smoleńskiej.        
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Z cmentarza wojskowego udaliśmy się na Stare 
Powązki. Idąc zacienionymi alejkami, podziwialiśmy stare, 
niektóre bardzo oryginalne nagrobki. Zatrzymywaliśmy się 
przy grobach osób znanych nam z TV, m.in. aktorki Hanki 
Bielickiej, reżysera Krzysztofa Kieślowskiego, muzyka 
Tadeusza Nalepy. 

W końcu dotarliśmy do kwatery 209, głównego celu 
naszej wycieczki, grobu Bolesława Prusa. Na uczestnikach 
duże wrażenie zrobił pomnik, który do tej pory mogli 
podziwiać jedynie na fotografiach. Po złożeniu kwiatów  
i zapaleniu zniczy, odśpiewaliśmy Patronowi hymn naszej 
szkoły.  Wracając, zatrzymaliśmy się w katakumbach, gdzie 
spoczywają m.in. Czesław Niemen i Irena Jarocka. 

Po nostalgicznym spacerze w starej nekropolii, 
przejechaliśmy na Krakowskie Przedmieście, gdzie znajduje 
się pomnik Bolesława Prusa. Tam również złożyliśmy kwiaty.  

Potem udaliśmy się  do ogrodów Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego, usytuowanych na dachu 
budynku. Przemieszczając się krętymi ścieżkami, uroczymi 
mostkami podziwialiśmy panoramę Warszawy i wdychaliśmy 
zapachy kwitnących roślin. 

Ostatnim punktem naszego wyjazdu była kręgielnia, 
usytuowana w piwnicach BUW, gdzie przez godzinę trwały 
zacięte zmagania o zdobycie jak największej liczby punktów. 

Po tradycyjnym „obiedzie” w McDonald’s szczęśliwie 
wróciliśmy do Kałuszyna. 
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URODZINY PAPIEŻA W KAŁUSZYNIE 
Zuzanna Orzepińska kl. IVa 

 
 18 maja w Domu Kultury w Kałuszynie odbył się 

koncert z okazji urodzin Jana Pawła II.  
Uroczystość rozpoczął zespół instrumentalno - 

wokalny "Fleciki" piosenką "Taki duży, taki mały może świętym 
być", której tytuł był hasłem uroczystości. Potem zespół 
„Kasianiecka” śpiewała piosenkę pt. "Słowiański papież".  

W tle wyświetlano fragmenty filmów pokazujących  
i przypominających postać papieża. Po słowach Jana Pawła II 
mówiących o dzieciach, zaśpiewaliśmy piosenkę "Dzieckiem 
bożym jestem ja". 

Po kolejnym występie „Flecików”, w utworze 
"Uwielbiajcie Pana" zaprezentował się Wielopokoleniowy 
Zespół „Razem”. Pięknie zaprezentowały się  w kilku utworach 
dziewczyny ze Studia Piosenki.  

Na koniec wszyscy artyści i licznie zgromadzona 
publiczność przy akompaniamencie młodych 
instrumentalistów trzymając się za ręce, 
zaśpiewali "Barkę". 
 Wielu osobom ze wzruszenia zakręciła się 
łezka w oku. 

 Myślę, że gdyby Jan Paweł II był 
tam razem z nami, uznałby, że to były jedne 
z jego najlepszych urodzin. 
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VII  POWIATOWY KONKURS  
„Z MITOLOGIĄ ZA PAN BRAT” 

Pani Sylwia Pernach 
 

15 maja w Szkole Podstawowej w Kałuszynie już po 
raz siódmy został zorganizowany Powiatowy Konkurs 
Mitologiczny dla uczniów szkół podstawowych  
z naszego powiatu. Organizatorką przedsięwzięcia jest 
nauczycielka historii Pani Katarzyna Mroczek. 

Konkurs odbył się pod patronatem starosty mińskiego 
Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego. 

Konkurs rozpoczął  się powitaniem uczniów oraz ich 
opiekunów przez zastępcę starosty pana Krzysztofa 
Płochockiego, który życzył wszystkim osiągnięcia jak 
najlepszego wyniku. 

O tytuł  mistrza mitologii walczyło  38  uczniów z 19 
szkół powiatu mińskiego. Uczestnicy 
musieli odpowiedzieć na 70 pytań 
testowych,  których poziom był 
niezwykle wysoki. Rywalizacja okazała 
się bardzo zacięta. 

Zwycięzców konkursu wyłoniła 
komisja pod przewodnictwem Pani 
Katarzyny Mroczek.    

Mistrzem mitologii  została 
Katarzyna Czapska uczennica SP nr 1 
w Mińsku Mazowieckim, drugie miejsce zajęła Marta 
Pieńkowska uczennica SP nr 5 w Mińsku Mazowieckim,  
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a na miejscu trzecim uplasowała się Emilia Płochocka ze Szkoły 
Podstawowej w Rudzie. Laureaci otrzymali  puchary oraz 
nagrody rzeczowe: za miejsce pierwsze - tablet, za miejsce 
drugie - magnetofon, za miejsce trzecie - gra planszowa. 

Miłym akcentem podczas konkursu była obecność 
zastępcy Burmistrza Kałuszyna Pani Henryki Sęktas, która 
wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kałuszynie Panem 
Markiem Pachnikiem, wręczyli nagrody laureatom. Wszyscy 
uczniowie oraz ich opiekunowie otrzymali okolicznościowe 
dyplomy i podziękowania.  

Już od I edycji komisja konkursu założyła, że 
uczniowie ze Szkoły w Kałuszynie, jako organizatorzy, nie będą 
brali udziału w tym przedsięwzięciu. 

Konkurs po raz kolejny okazał się znakomitą zabawą  
i rywalizacją. Organizatorzy podziękowali wszystkim za udział 
i zaprosili do uczestnictwa w kolejnych edycjach. 

 

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY  
W ROKU 2013/14 

 

Klasa Ilość/kg Miejsce 
0 398  
Ia 706  
Ib 909  
Ic 1570 (+2950) I miejsce 
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Uczniowie, którzy przynieśli najwięcej makulatury: 

I miejsce       Jakub Chabiera Kl IIIb – 486 kg 
II miejsce     Weronika Witowska Kl. IIa – 361 kg 
III miejsce   Michał Abramowski Kl. IIIb – 351 kg 

 
 

IIa 1091  
IIb 737  
IIc 843  
IIIa 642  
IIIb 1618  
IVa 1027  
IVb 1132  
IVc 1422  
Va 693  
Vb 791  
Vc 1678 III miejsce  
VIa 349  
VIb 852  
VIc 1964 II miejsce 
Chrościce 885  
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 Międzyszkolny Konkurs Literacki poświęcony życiu  
i twórczości Henryka Sienkiewicza: 

W kategorii klas czwartych: 
I miejsce -  Zuzanna Orzepińska – kl. IVa  
Opiekun: p. Krystyna Osińska 
W kategorii klas szóstych: 
I miejsce - Karina Chróścicka – kl. VIa  
Opiekun: p. Sylwia Pernach 
 Ogólnopolski Konkurs na album 
 ”Stefan Kardynał Wyszyński – 
Prymas na Tysiąclecia” 

I miejsce- Karina Chrościcka klasa VIA 
opiekun: Katarzyna Mroczek 

 Szkolny Konkurs na "Najładniejsze drzewo 
genealogiczne swojej rodziny" 

I miejsce – Weronika Zagórska kl. IVc 
II miejsce- Aleksandra Gniado kl. IVc 
III miejsce- Paweł Wąsowski kl. IVc 
Wyróżnienia: Małgorzata Grubek kl. IVb, Julia Sosińska kl. IVb 
opiekun: p. Katarzyna Mroczek 
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 XII Powiatowy Konkurs Matematyczny Dla Klas IV-VI 

wyróżnienie - Julia Abramowska kl.VIa 
opiekun - p. Marzena Mroczek 

 I i II miejsce w VIII Memoriale Tomka Chrościckiego w 
piłce nożnej chłopców. 

  Szkolny konkurs "Najlepszy Informatyk kl. VI" 
I miejsce - Karina Chrościcka i Natalia Zaliwska kl. VIa 
II miejsce - Adrianna Ruszkiewicz kl. VIc 
III miejsce - Zuzanna Wieniawa-Długoszowska kl. VIa 

 Szkolny konkurs "Najlepszy Informatyk kl. V" 
I miejsce - Kinga Książek kl. Vb 
II miejsce - Julia Pietrzak kl. Vc 
III miejsce - Julia Abramowska kl. Vc 

 Szkolny konkurs "Najlepszy Informatyk kl. IV" 
I miejsce - Karolina Szlifarska kl. IVa 
II miejsce - Aleksandra Gniado kl. IVc 
III miejsce - Karolina Ręczajska kl. IVa 

 II Powiatowy Konkurs Recytatorski Jednego Wiersza 
kategoria kl. I - III 
II miejsce - Anna Mroczek kl. IIIa 
opiekun: p. Ewa Przybysz 
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LAUREACI KONKURSÓW EUROPEJSKICH 

 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 

Klasa I – Magdalena Wąsowska kl. Ic 
Klasa II – Kamil Lipka kl. IIa 
Klasa III – ex aequo  Wioleta Szymońska kl. IIIa, Anna  
Mroczek kl. IIIa, Eryk Gomza  kl. IIb 
Klasa IV – Oliwia Gójska kl. IVc 
Klasa V – Mateusz  Mroczek kl. Vb 
Klasa VI – Maciej Witowski kl. VIa 
 

 Konkurs plastyczny pt. „Małe i duże po Europie podróże” 

Klasy I-III 
I miejsce – Mateusz i Michał Chrościccy kl. IIb 
II miejsce – Wiktoria Kaźmierczak kl. IIb 
III miejsce –  ex aequo Amelia Bielińska kl. Ic,  Ewelina 
Dąbrowska kl. IIb 
Klasy IV-VI 
I miejsce – Krzysztof Witowski kl. Va 
II miejsce – Adriana Goździk kl. Va 
III miejsce – Maciej Gadomski kl. IVc 
 
 Konkurs Piosenki i Poezji Obcojęzycznej 

KLASY  I-III 
I miejsce – klasa IIa 
II miejsce – zespół z kl. IIIb w składzie: Magda Abramowska, 
Karolina Proczka, Julia Muszelik /Aleksandra Mroczek  
III miejsce – Julia Cembrowska  kl. IIIc     



TORNISTER                          numer 10 (86) – czerwiec 2014 

34 

KLASY IV – VI 
I miejsce – ex aequo Aleksandra Szczerbowska kl. VIb, 
Adriana Goździk kl. Va 
II miejsce – duet: Kinga Książek kl. Vb i Kinga Mroczek kl. Vb 
III miejsce – Kinga Gomółka kl. Vc 
 
  Finał Wojewódzki Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym 

  V MIEJSCE -  drużyna  w składzie: Maria Gontarska, Natalia 
Zaliwska, Łukasz Zduńczyk, Oskar Plewka 
opiekun p. Katarzyna Mroczek 

 Szkolny Etap Wojewódzkiego Konkursu Pod Patronatem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty "Smak Ekologicznej 
Żywności" 

I miejsce Julia Abramowska kl. VIa 
II miejsce  Olga Gadomska kl. VIc 
III miejsce Natalia Zaliwska kl. VIa 
opiekun: K. Raczyńska 
 
 Szkolny konkurs zbiórki makulatury   

I MIEJSCE        CHABIERA JAKUB KL IIIB – 486 KG 
II MIEJSCE     WITOWSKA WERONIKA KL. IIA – 361 KG 
III MIEJSCE   ABRAMOWSKI MICHAŁ KL. IIIB – 351 KG 
Gratulujemy i dziękujemy  
koordynator K. Raczyńska 
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 Etap Rejonowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczństwa 
W Ruchu Drogowym 

I MIEJSCE -  drużyna w składzie: Maria Gontarska, 
Natalia Zaliwska, Oskar Plewka, Łukasz Zduńczyk opiekun: 
p.Katarzyna Mroczek 

 Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej 
KULTUROMANIAK 2014 

kategoria ŚPIEW szkoły podstawowe: 

I miejsce i statuetka KULTUROMANIAKA - zespół 
"Kasianiecka" (opiekun: Teresa Kowalska, Katarzyna Berska) 

wyróżnienie - Aleksandra Szczerbowska (opiekun: 
Wanda Stryczyńska). 

 

LITERACI DO PIÓR! 
W Międzyszkolnym Konkursie Literackim poświęconym 

życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza nasze dwie uczennice 
zajęły pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych.  

Zachęcamy do lektury zwycięskich prac – Zuzi 
Orzepińskiej w kategorii klas IV i Kariny Chrościckiej  
w kategorii klas VI. 
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Do Henryka Sienkiewicza 
 
Panie Henryku Sienkiewiczu! 
Napisał Pan książek wiele 
Znają je uczniowie i nauczyciele  
Ludzie dorośli chętnie je czytają 
I o dawnej Polsce często wspominają 
Bo czytając Trylogię historia się otwiera 
A Nel w Stasiu Tarkowskim znalazła przyjaciela 
Dzięki Pana dziełom dzieci świat poznają 
Czytając o losie Janka Muzykanta 
Bardzo się wzruszają 
I cieszą się, że prawo do nauki mają 
O drobnych problemach swych zapominają 
Ponad sto lat temu twórczość Pana docenili 
I za Quo vadis Nagrodą Nobla wyróżnili 
Nadal Pana utwory bardzo podziwiamy 
A wiele z nich jako lektury omawiamy 
Na pochwałę wielką Szkoła Podstawowa nr 6 
Pana imienia w Mińsku Mazowieckim zasłużyła 
Bo konkurs na temat Pana dzieł stworzyła 
Dzięki takim ludziom  
Pamięć o Sienkiewiczu będzie wiecznie żyła 
I w wędrówce po życiu i dziejach Polski 
Będzie nam służyła 
                                                                                            
Zuzanna Orzepińska  kl. IVa 
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Kałuszyn, 14.05.2014r. 

Drogi Henryku Sienkiewiczu! 

Na wstępie mego listu chciałabym serdecznie Pana 
pozdrowić. Piszę ten list, aby okazać swój zachwyt i podziw dla 
Pańskiej twórczości. 

Od jakiegoś czasu wielkim zainteresowaniem stały się dla 
mnie Pana książki i z resztą nie bez powodu, gdyż przykuwają one 
uwagę każdego, kto chociaż raz po nie sięgnie. Podobają mi się Pana 
różne powieści i nowele. Podziwiam zdolności pisarskie i wspaniałą 
umiejętność przedstawienia postaci oraz świata. Duże wrażenie 
wywołuje na mnie Pana dokładność w opisywaniu wszelkich zjawisk, 
które uruchamiają w czytelniku ogromną wyobraźnię, i dlatego  
z wielkim zainteresowaniem śledzimy dalsze akcje, aby zaspokoić 
swoją, jakże naturalną ciekawość.  Pańskie dzieła zawierają bardzo 
bogatą treść, która zainteresuje nawet wybrednego czytelnika. 
Twórczość Pana cieszy się wielkim powodzeniem na całym świecie,  
a dowodem na to jest przyznanie, jako pierwszemu polskiemu 
pisarzowi literackiej nagrody Nobla, która słusznie się Panu należy. 
Podoba mi się klasyczny język artystyczny, którego używa Pan 
pisząc swoje prace. Cieszy mnie fakt, że mogę czytać tak wspaniałe 
książki, które dowartościowują człowieka, ale również wiele nas 
uczą. Pańska twórczość Henryku Sienkiewiczu wywołała ogromne 
znaczenie dla całego narodu polskiego. Dał Pan misję pobudzenia 
ducha narodowego Polski w czasie, gdy nasz piękny kraj zniknął na 
123 lata z mapy świata, bo był pod zaborem innych państw. Jednak 
Pan nie poddał się i twórczo wzbudzał na nowo nadzieję na lepsze 
jutro, zachęcając do walki o wolność ojczyzny. Każda Pana      
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książka, którą udało mi się przeczytać, a wierzy mi Pan, że było ich 
dużo, wywołała we mnie ogromne emocje i dużo uczuć. Czytanie 
lektur Pana autorstwa, sprawiają, że sięgam po nie z wielką 
przyjemnością. Utworów, które mnie zachwyciły jest mnóstwo, na 
przykład: „ Qvo Vadis”, ukazany przez Pan obraz Rzymu za rządów 
Nerona i stosunków między stolicą ówczesnego świata, a 
początkującym chrześcijanom. Ta powieść była dla mnie 
wzruszająca, ciekawa i trzymająca w napięciu akcję. Ukazał ją Pan 
na tle historycznym, z czego bardzo się cieszę, gdyż historia jest 
ciekawym i interesującym mnie przedmiotem. Nie sposób pominąć 
pańskiej, wspaniałej powieści pt. „Krzyżacy”, w której pokazuje Pan 
ogromne historyczne malowidło, o jakże rozległej i głębokiej treści, 
której nie da się pominąć. Przedstawia Pan epokę Jadwigi i 
Władysław II Jagiełły oraz proces tworzenia się polskiej 
świadomości narodowej. Opisując zwycięską bitwę pod Grunwaldem, 
sprawił Pan, iż od początku przyjęto tą powieść, jako dzieło 
doskonałe o żywej i aktualnej wymowie oraz wielkiej randze. 
Również książka pt. „W pustyni i w puszczy”, jest świetną powieścią 
przygodową dla młodzieży, opowiadającą o dwojgu dzieciach 
wędrujących przez Afrykę w czasie powstania Mahdiego z Sudanu. 
Ukazał Pan w niej wątki psychologiczne, jak również mnóstwo 
przygód młodych bohaterów, różniących się charakterami. Są to 
nieliczne dzieła Pańskiej twórczości, jednak tak wspaniałe, że warto 
im poświęcić chociaż trochę swojego, wolnego czasu. 

Jestem niezmiernie zadowolona, że mogę sięgać po Pańskie 
dzieła literackie. Jest Pan cenionym pisarzem na całym świecie,  
a praca jaką Pan wykonuje robi duże wrażenie na czytelniku. Niesie 
ona za sobą zawsze aktualne i żywe przesłanie, które daje do  
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myślenia i przekazuje nam ważne wartości moralne. W tak bogatej  
i rozmaitej ofercie stworzonych dzieł, każdy z nas znajdzie cos 
odpowiedniego dla siebie. 

Uważam, że zasługuje Pan na miano „ geniusza polskiej 
literatury”, a fakt ten potwierdzi każdy kto miał do czynienia  
z Pańską twórczością. Mam cichą nadzieję, że dzieła te zawsze 
pozostaną tak żywe i chętnie czytane jak obecnie, gdyż dzięki takim 
pisarzom nasze życie staje się ciekawsze i barwniejsze. Chciałabym 
wyrazić swój podziw, który płynie z głębi serca dla utworów, jakie 
nam Pan przedstawia. To, co Pan zrobił dla naszej Ojczyzny, jako 
jej rodowity obywatel nie powinno być zapomniane nawet przez 
najmłodsze pokolenia. Według mnie uczyć o Panu powinno się nawet 
w przedszkolu. Często używa Pan w swoich utworach staropolskiego 
języka, co przypomina nam o naszych korzeniach, przez co 
twórczość Pana to kawałek naszej, polskiej historii. 

Muszę już kończyć. Pozdrawiam dziękując, że otworzył mi 
Pan serce i umysł na piękno literatury. 

Pańska czytelniczka - Karina Chrościcka 
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Sonda na przerwie 
 

NAJŚMIESZNIEJSZE ZDARZENIE W SZKOLE 
Julia Abramowska kl. VIa 

 
P. Joanna Bielińska - Konkurs z jedzeniem kisielu na dyskotece 
klasy VIa. 

P.  Agnieszka Borucińska - Codziennie można się z czegoś 
pośmiać. 

P. Izabela Borucińska – Kiedy w latach 90-tych otrzymaliśmy 
pierwszą pracownię komputerową, było to wielkie wydarzenie. 
Przyjechała do nas lokalna telewizja WOT i chociaż w sali 
informatycznej nie odbywały się jeszcze zajęcia, bo nie 
wszystko było podłączone, przed kamerami udawaliśmy, że 
trwa typowa lekcja informatyki. Potem oglądając program 
telewizyjny, naprawdę można było nam uwierzyć.  
Drugie śmieszne zdarzenie miało miejsce, kiedy na początku 
mojej pracy w szkole byłam na zastępstwie w klasie III  
i czytając im bajkę – usnęłam. 

P. Teresa Kowalska -  Moja córka, pisząc pracę egzaminacyjną  
po szkole podstawowej, napisała o koniu, który pojawił się na 
boisku szkoły.  
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P. Krystyna Jędrzejkiewicz - Na Dzień Dziecka mamy 
przygotowały dla dzieci niespodziankę. Nauczyły się 
wierszyków i piosenek oraz przebrały się za dzieci. Po kilku 
minutach artystki nie mogły utrzymać powagi - wszyscy na sali 
płakali ze śmiechu. 

P. Magda Kłoszewska - Codziennie dzieje się coś śmiesznego, 
że trudno to zapamiętać. 

P. Monika Marciniak - Wycieczka z klasą VIb. 

P. Grażyna Michalska - Nie pamiętam. 

P. Marzena Mroczek - Mnóstwo było takich wydarzeń, długo 
mogę wymieniać. Najbardziej zapamiętałam, jak uczeń mojej 
klasy zapytał nie-zwykłego absolwenta, (który był starszy ode 
mnie), czy ja uczyłam go matematyki. 

P. Ewelina Pachnik - Rozśmieszył mnie 
pewien uczeń, który przetłumaczył „open 
your mouth” na „otwarte, proszę wejść”. 

P. Marek Pachnik - Mnóstwo wokół nas 
dzieje się zdarzeń zabawnych, wesołych. 
Śmiesznych, radosnych. Każdego dnia, jeśli zauważymy, że 
dzień, który jest przed nami budzi się wesoło. Każdego dnia, 
gdy spać się kładziemy w dobrym nastroju powiedzieć możemy 
- Ale było fajnie. Codziennie jest mi w naszej szkole zabawnie.
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P. Ewa Paruzal - scenki biblijne w klasie VIa. 

P. Katarzyna Pawlikowska - Zawsze zabawnym zdarzeniem jest 
Pierwszy Dzień Wiosny. Dzieci robią nauczycielom psikusy.  

P. Sylwia Pernach - Wycieczka z klasą VIa do Warszawy dnia 
29 IV 2014r. 

P. Ewa Przybysz - Jeszcze takiego nie przeżyłam. 

P. Krystyna Raczyńska - Nie przypominam sobie takiego. 

P . Krystyna Sęktas - Wykorzystanie metod aktywizujących 
na lekcji. 

P. Wanda Stryczyńska - Zapominałam o zapowiedzianych 
sprawdzianach, uczniowie mi przypominali. 

P. Wiesława Szymańska - Ok. 10 lat temu podczas Pierwszego 
Dnia Wiosny przebrałam się za myszkę Miki. Uczniowie  
z niedowierzaniem patrzyli czy to pani Wiesia. 

P. Alicja Wąsowska - Kiedyś z klasą hodowaliśmy chomika. 
Pewnego dnia dzieci przyszły do szkoły, a zwierzaka nie ma. 
Chłopcy pierwszaki odsunęli sami wszystkie szafy i znaleźli 
chomika. 

P. Agnieszka Wierzbicka - Wciąż na takie czekam. 

P. Lidia Wierzbicka - Za krótko tu pracuję, nie mam takiego 
zdarzenia. 

P. Dominika Włodarczyk - Pierwszy Dzień Wiosny. 

P.  Sławomira Wójcik - nie wiem. 
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10 ZADZIWIAJĄCYCH RZECZY  
O PANI LIDII WIERZBICKIEJ 

 
1. Bardzo lubię zapach kwitnących drzew lipy i akacji. 
2. Gdy miałam 6 lat to bardzo bałam się chodzić do szkoły 

ponieważ wszystko wydawało mi się duże i nieznane. 
3. Dopiero w klasie V nauczyłam się jeździć rowerem :) 

sama :) 
4. Będąc uczennicą, bardzo lubiłam chodzić do szkoły  

i smutno mi było, gdy nadchodziły wakacje… Będąc 
nauczycielem nie mogę doczekać się wakacji  

5. Do Kałuszyna sprowadziłam się 17 lat temu z dalekiego 
Podkarpacia. 

6. Przez 10 lat byłam dyrektorem Przedszkola  
w Kałuszynie. 
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7. Mam trójkę wspaniałych dziewczynek: Wiktorię, 
Nataszę i Nadię.  

8. Moja pierwsza praca w życiu to wychowawca świetlicy 
szkolnej. 

9. Nigdy nie byłam w Sochaczewie ani w Koluszkach. 
10. Nigdy nie mogę doczekać się kolejnej wiosny. 

 
 

  
 

PYTANIA DO PANA DYREKTORA 
 

Czy w naszej szkole mogłyby być 
organizowane wycieczki rowerowe  

i obozy wędrowne? 
Natalia Bogdan kl. Vc 

 

Oczywiście. Jasne, że tak. Każdy wasz pomysł, każdą 
inicjatywę bardzo poważnie rozważam  
i cieszę się, że macie pomysły i chce Wam 
się wiedzieć. Jeżeli tylko będą chętni 
uczniowie, to na pewno wśród Waszych 
Pań znajdzie się niejedna, która w roku 
przyszłym podejmie takie wyzwanie.  
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Sonda na przerwie 

CZEGO NIGDY NIE ZROBISZ? 
Kinga Książek kl. Vb 

Kl. 1a - Paulina Duniec - Nigdy nikogo nie pobiję. 
Kl. 1b - Marysia Grzywacz - Nigdy nie zepsuję 
szałasu. 
Kl. 1c - Magdalena Wąsowska - Nigdy nie skoczę na 
bungee. 
Kl. 2a - Paweł Książek - Nigdy nie zapalę papierosa. 
Kl. 2c - Daniel Broniarek - Nigdy nie wejdę do 
dziewczyńskiej łazienki. 
Kl. 3a - Krzysztof Klimek - Nigdy w życiu nie zabił 
bym człowieka. 
Kl. 3b - Laura Pietrzak - Nigdy nie zrobię pięknej pracy 
plastycznej. 
Kl. 4a - Karolina Chaberska - Nigdy nie kopnę koleżanki. 
Kl. 4b - Zuzanna Sosińska - Nigdy nie powiem chłopakowi, że 
mi się podoba.  
Kl. 4c - Natalia Zadroga - Nigdy nie zabiję człowieka. 
Kl. 5a - Aleksandra Tkaczyk - Nigdy nie skoczę na bungee.   
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Kl. 5b - Mateusz Bok - Nigdy nie skoczę bez spadochronu  
z wielkiego  wieżowca. 
Kl. 5c - Jakub Kropielnicki - Nigdy nie skoczę do basenu  
z anakondą. 
Kl. 6a - Zuzanna Wieniawa - Nigdy nie pocałuję ślimaka. 
Kl. 6b - Katarzyna Biernat - Nigdy nie skoczę z wieżowca. 
Kl. 6c - Olga Gadomska - Nigdy nie skoczę z samolotu. 

 
SPOTKANIE Z PREZYDENTEM 

Zuzanna Orzepińska IVa 
 

     4 czerwca 2014r. moja klasa IVa wyjechała na 
dwudniową wycieczkę. Ja z powodu kontuzji kolana niestety 
nie mogłam wziąć w niej udziału. Było mi przykro, ale musiałam 
się z tym pogodzić.  

Moja mama wpadła na genialny pomysł i zabrała mnie do 
Warszawy, na obchody 25 rocznicy wolnych wyborów, bo 
właśnie tego dnia my Polacy świętujemy odzyskanie wolności  
w 1989 r. 

W tym roku było wyjątkowo uroczyście, ponieważ 
odwiedził nas w Warszawie Prezydent Stanów Zjednoczonych 
Barack Obama.  

Na Placu Zamkowym zgromadziły się tłumy ludzi, 
którzy chcieli na żywo obejrzeć i wysłuchać przemówienia nie 
tylko naszego Prezydenta, ale i amerykańskiego.  
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Oczywiście ja również znalazłam się 
wśród nich, ale Prezydenta Obamę widziałam 
z bardzo daleka, ponieważ okazało się, że 
ochrona (Polak i czarnoskóry Amerykanin) 
tak dokładnie sprawdzała każdą osobę, która 
chciała wejść na plac przy Kolumnie Zygmunta 
w pobliżu sceny, że nie wszyscy chętni 
zdążyli się tam dostać.  

Ja również musiałam zadowolić się wysłuchaniem 
przemówień z większej odległości, a przemawiających 
oglądałam na telebimie. Barack Obama wypowiedział wiele 
ciepłych słów na temat Polaków. Pochwalił też naszą kuchnię.  

Kiedy skończył mówić, udekorowanym Krakowskim Przedmieściem 
dotarłam na Plac Trzech Krzyży. Tutaj spotkało mnie coś niesamowitego. 

Na kilkanaście minut policja wstrzymała ruch na 
ulicach wokół placu i zrobiło się bardzo cicho,  co w centrum 
Warszawy się nie zdarza. Słychać było tylko dźwięk syren.  

Stało się tak dlatego, ponieważ przejeżdżał właśnie 
tędy sam Prezydent USA. Wtedy widziałam go z bardzo 
bliska, bo przez otwarte okno limuzyny pomachał do mnie ręką. 
Było to dla mnie niezwykłe przeżycie. 

 Bardzo podekscytowana pomyślałam, że może to 
dobrze, że ominęła mnie klasowa wycieczka, bo zobaczyć na 
żywo Prezydenta Stanów Zjednoczonych to coś wyjątkowego 
i pewnie szybko się nie powtórzy. 
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DZIWNY JĘZYK POLSKI CZ. 2 
Natalia Zaliwska kl. VIa 

 
Kolejne ciekawostki o języku polskim. 
 

Eufemizm - złagodzenie wyrażenia. Często  stosujemy je, 
aby nikogo nie obrazić swoimi słowami np.: 
Głupi - niemądry 
Starość - zaawansowany wiek 
Gruby - puszysty 
 
Archaizm - wyraz już nie używany. 
snadnie - łatwo 
zawżdy - zawsze 
baczenie - rozsądek 
jeno - tylko  
wżdy - przecież 
 

Najtrudniejszym do 
nauki językiem na świecie jest 
język polski. Określany jest 
mianem ekstremalnie trudnego. 
Odmiana czasowników, 3 rodzaje, 7 przypadków, trudne 
zasady ortografii, wiele wyjątków, bardzo trudna wymowa  
i wiele innych problemów napotyka osoba ucząca się języka 
polskiego. 
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DLACZEGO WARTO TAŃCZYĆ? 
Julia Abramowska klasa Vc 

1. Mamy znacznie lepszą kondycję. 
2. Relaksujemy się i nie myślimy o innych rzeczach. 
3. Taniec wzmacnia ciało i radość do życia. 
4. Mamy swoje hobby. 
5. Dobrze się bawimy. 
6. Rozwijamy pewność siebie i 
wiarę w swoje możliwości i 
umiejętności. 
7. Możemy poznawać nowych 
ludzi. 
8. Ćwiczymy skupienie i pamięć. 
9. Poszerzamy swoje zainteresowania. 
10. Możemy poprzez taniec pokazać swój charakter. 

11. Stajemy się atrakcyjniejsze (atrakcyjniejsi), ładniej się 
poruszamy. 

12. Rzeźbimy nasze ciało. 

13. Na dyskotekach przyciągamy wzrok płci przeciwnej. 
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Kinga Książek kl. Vb 

Klasa 1 

Pani Zosia poszła do sklepu i kupiła pomidory za 5 zł, sałatę za 
3 zł i ogórki za 2 zł. Ile zapłaciła za całe zakupy? 

...................................................................................... 

Odp............................................................................... 

Klasa 2 

3x1=......  8x7=......  6x7=....... 

5x3=......  4x8=......  6x9=....... 

Klasa 3 

Porównaj liczby, wpisując znaki: <, > lub =. 

12+46 ..... 31   48.......84-36  68-20......86+50  

28+12.......44  55.......39+29  72+27.......27+72 
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Klasa 4 

Jakub jest 2 razy starszy od Marcina. Marcin jest 4 razy 
starszy od Oli. Ola ma 3 lata. Ile lat ma Jakub? 
................................................................................ 

Odp.:........................................................................ 

Klasa 5 

Oblicz 

(-5) – 4 =......  6 - (-9) =......   18 – 26 =...... 

(-6) – 2 - (-4)=..............  25+(-16) - (-12) – 3=.............. 

Klasa 6 

Słońce wzeszło o godzinie 4:25, a zaszło o 19:26. Jak długo 
trwał dzień? 
...................................................................... 

Odp.:............................................................................. 

Pociąg wyjechał ze stacji kolejowej o godzinie 1:50, a 
dojechał do celu o 18:47. Jak długo trwała podróż tym 
pociągiem? 
....................................................................... 

Odp.:............................................................................. 
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JAK SIĘ KIEDYŚ SPĘDZAŁO 

WAKACJE?  

Karlina Chaberska kl. IVa 

 

Babcia: 
Gdy byłam dzieckiem, część wakacji spędzałam w domu albo 
wyjeżdżając. Moim ulubionym zajęciem były gry z koleżankami 
w podchody, palanta i gra  
w piłkę. Chodziliśmy nad wodę kąpać się, a do lasu na grzyby. 
 
Mama: 
Jak  byłam mała, najczęściej wakacje spędzałam w domu, ale 
nie zawsze. Czasami wyjeżdżałam w góry i nad morze. Razem  
z koleżankami  grałyśmy w palanta, podchody i w siatkówkę, 
skakałyśmy na skakance.  Chodziłyśmy kąpać się, zbierać 
grzyby i na przechadzkę do lasu. 
 
Ja: 
W wakacje lubię wyjeżdżać nad morze, ale najczęściej 
wakacje spędzam w domu. Wtedy chodzę do koleżanek  
i kolegów, żeby się z nimi bawić w chowanego, grać w piłkę 
ręczną i  nożną, w beczki. A z rodziną chodzimy kąpać się nad 
zalewem i do lasu na grzyby. 
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Zachęcamy do przeczytania opowiadania Katarzyny 
Abramowskiej.  Praca, która uczniowie z klasy VIa zaczęli 
pisać w klasie, a kończyli w domu nosi tytuł „Świat bez 
zwierząt byłby smutny”. 
 

Pewnego dnia obudziłam się w szarym świecie. Nie było 
przy mnie mojego przyjaciela, a ja pogrążona  
w smutku i rozpaczy, czułam się jak okaz złości. W sercu 
miałam niezmierną pustkę, a za oknem padał deszcz. Niebo 
płakało razem ze mną. Długo wpatrywałam się samotnie  
w puste chmury. Niby wesoła i radosna, ale jednak myślę, że 
czegoś mi brak… 

Wyszłam na spacer, lecz co to za 
wędrówka bez psa? Okazało się, że 
wszystkie gatunki zwierząt wymarły i są 
już w niebie. Lola – była moim unikatem. 
Zawsze przytulała mnie i wysłuchała, gdy 
było mi źle. Nie zdradziła żadnej 
tajemnicy. Czasami nawet milczała jak 
grób. Pamiętam jej prześliczne włosy – 
pudelkowate i oczy zmieniające barwę. 

Tego dnia nikt nie szczekał, ani nie wyjadał mi 
smakowitych kanapek z talerza. Postanowiłam napisać list 
pożegnalny do Loli: 
„Przyjaźń wielka wartość, jednak czasami los rozdzieli, więc nie 
można nic na to poradzić. Daleka droga do domu przyjaciela, 
dzieli nas ocean, jednak wspomnienia zostają. W sercu wciąż 
obecna – Lola”.         
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Zakończyłam to krótkie przemówienie i zaczęłam 
marzyć. Miałam wyrzuty sumienia, że kilka razy wyrzuciłam ją 
za spanie na łóżku. Wypłakałam się i przytuliłam ostatni raz. 
Byłyśmy inne, lecz wciąż takie same. Jak jedna dusza 
mieszkająca w dwóch ciałach. Ta cisza rozdzielała bardziej niż 
przestrzeń, nie przynosiła słów, zabijała nawet myśli. 
Wystarczyła tylko chwila, aby stracić to, co jest najważniejsze. 
Czułam przy niej totalną swobodę bycia sobą. Nikt nie rozumiał 
moich uczuć. Jednak nie bałam się cieni. Przecież świadczą  
o tym, że gdzieś znajduje się światło. Chciałam zadbać, aby moje 
życie nie opierało się wciąż na tych samych barwach – czarno – 
białych. Jesteśmy tacy jak w snach - samotni. Nie oczyści serca 
dawka nienawiści. Jedno zwierzę może zmienić całe życie… To 
była moja gwiazda. Mimo, iż czasami nie było jej widać, 
wiedziałam, że tam jest.  

Jeśli można z kimś pomilczeć, znaczy, że można z nim 
robić wszystko. Ludzie robią ogromny błąd... Nie posiadają 
empatii. Zabronić psu szczekać, to tak samo, jakby nie pozwolić 
człowiekowi  mówić. Każdego poranka trzeba budzić się  
z uśmiechem i myśleć, że ten dzień będzie lepszy od 
poprzedniego. Ja znalazłam cichego anioła, który podniósł mnie, 
kiedy moje skrzydła zapomniały jak latać. Takie osoby to 
unikaty, a dziś jest ich niewiele.  

Świat bez zwierząt byłby smutny  
i zły. Dlatego doceniajmy to. Nie 
potrzebujemy światła tylko wtedy, gdy 
zapada zmrok. Życie – wielka lawina 
wspomnień. Nigdy nie wiadomo, co Cię 
spotka.  
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Rubryką opiekuje się pani pedagog Agnieszka Borucińska 

BEZPIECZNE WAKACJE 
Wkrótce wakacje. Przed Tobą wiele przygód, zabaw, 

spotkań. Rozluźnieni letnią atmosferą beztrosko zapominamy 
o zasadach prawidłowego poruszania się po drogach, 
bezpiecznej kąpieli czy bezpiecznym surfowaniu po 
Internecie. A o bezpieczeństwie zawsze trzeba pamiętać!  

Alkohol i papierosy nie są dla młodzieży – dorośli znów 
prawią kazania, prawda? Uwierz – używki naprawdę nie są dla 
Ciebie. Gdy ktoś Cię częstuje, zawsze możesz powiedzieć 
„nie”. W odmowie nie ma niczego wstydliwego – w ten sposób 
dbasz o swoje bezpieczeństwo.  

Słowa „nie, dziękuję” przydadzą Ci się również, gdy 
ktoś nieznajomy oferuje słodycze lub zaprasza w nieznane 
miejsce. Skoro kogoś nie znasz, nie możesz mu przecież 
zaufać. Skąd wiesz, że słodycze to nie narkotyki, albo nowo 
poznana osoba nie chce zrobić Ci krzywdy?  

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
warto pamiętać, że w mieście chodzimy po chodniku, a poza 
miastem poboczem z lewej strony. Przez jezdnię 
przechodzimy w miejscach do tego przeznaczonych. 
Przechodzimy, a nie przebiegamy! Przed wejściem na jezdnię  
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zawsze uważnie rozglądamy się w obie strony i sprawdzamy, 
czy nie nadjeżdża samochód. Jadąc samochodem z rodzicami 
pamiętamy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa. 

Zapewne znasz podstawowe numery alarmowe i masz 
je zapisane w swoim telefonie. Jeśli nie, nie zapomnij dodać: 

centrum powiadamiania ratunkowego – 112 
policja – 997 
straż pożarna – 998 
pogotowie ratunkowe – 999. 

Surfowanie w Internecie to wspaniała 
zabawa i znakomita pomoc w nauce. Rozmowy na 
GG, czatach i forach internetowych dostarczają 
nowych wrażeń, pomagają nawiązywać znajomości. Pamiętaj 
jednak, że podobnie jak na ulicy, tak i w Internecie nie wolno 
ufać nieznajomym. Nigdy nie umawiaj się przez Internet na 
spotkanie, nie podawaj swego adresu i numeru telefonu. Jeśli 
koniecznie musisz spotkać się ze znajomym z Internetu, 
powiedz o tym rodzicom i poproś, żeby towarzyszył Ci ktoś 
dorosły. Mama i tata będą Ci wdzięczni za okazane zaufanie. 

I wreszcie kąpiel w chłodnej orzeźwiającej wodzie. 
Pamiętaj – rozgrzany grą w piłkę lub dłuższym opalaniem nie 
wskakuj do wody – ochłodź kark, klatkę piersiową i głowę 
wodą, Jeśli przed chwilą zjadłeś posiłek, nie wchodź do wody. 
Kąp się tylko w miejscach odpowiednio zorganizowanych  
i oznakowanych. 

Pamiętając o bezpieczeństwie mile spędzaj czas, 
odpoczywaj i nabieraj sił do powrotu do szkoły we wrześniu. 
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Natalia  Zaliwska kl. VIa 
 

 93% ludzi śmieje się jeszcze bardziej, gdy próbuje 
wytłumaczyć, z jakiego powodu się śmieje? 

 w pojazdach tureckiej komunikacji publicznej znajdują 
się ogólnodostępne ładowarki USB? 

 Nowojorski Central Park jest 2 razy większy od 
państwa Monako? 

 nazwa KFC nie jest pełną nazwą tej restauracji. Pełna 
nazwa to Kentucky Fried Chicken. Po Polsku:  Smażony 
kurczak (z) Kentucky? 

 Chiny budują od podstaw nowe 80-tysięczne miasto,  
w którym nie będzie samochodów? 

 przytulanie pomaga obniżyć ciśnienie krwi? 

 istnieje 2 razy większe prawdopodobieństwo, że 
zostaniesz zabity przez automat do napojów, niż 
zjedzony przez rekina? 

 zaburzenia pamięci w młodym wieku są wywoływane 
stresem spowodowanym przez przymusową naukę 
niechcianych przedmiotów?     
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 80% ludzi myślało w dzieciństwie, że 
Księżyc podąża za jadącym samochodem? 

 człowiek i ślimak mają w 70% podobne 
DNA? 

 
 
 

Wiktoria Rucińska kl. IVa 
 
 

    1. w a r S Z A w a 
   2. r a d a      
   3. w k ł a d     

4. ś r o d a        
    5. c z e r w i e c 
  6. w y j a z d     

7. c h a b e r       
 

1.  Jest stolicą Polski.  
2. Inaczej zebranie nauczycielskie. 
3. Zapasowy do długopisu. 
4. Trzeci dzień tygodnia. 
5. Miesiąc, w którym zaczyna się lato. 
6. Na urlop i wypoczynek. 
7. Kwiat, który rośnie w zbożu. 
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DOWCIPY NA WAKACJE 
Wyszukała Karolina Chaberska kl. IVa 

 
1. Jaś pisze z wakacji do babci:                                                                          
- Kochana babciu!  
Piszę do Ciebie z wakacji bardzo wolno, bo mama 
wspominała mi często, że nie możesz już szybko czytać. 
 
2. Lekcja przyrody, dzieci uczą się jak mają zachowywać 
się  
w górach podczas burzy. 
Pani pyta Jasia: 
- Jasiu, co zrobisz kiedy będzie burza w górach? 
- Położę się na ziemi, żeby pioruny myślały, że już nie żyję 
 
3. W szkole na matematyce pani pyta Jasia: 
- Jasiu, co to jest kąt? 
- Kąt, to najbrudniejsza część mojego pokoju. 
 
4. Na lekcji wychowawczej Jaś mówi do kolegi z ławki: 
- W tamtym roku miałem czerwony pasek. 
- A w tym roku? 
- Zepsuł mi się. 
 
5. Jaś prosi mamę: 
- Mamo daj mi 3 zł dla biednego pana. 
- A gdzie on jest? 
- Tam przed blokiem, sprzedaje lody. 
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