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10-te URODZINY „TORNISTRA” 
10 lat temu, w październiku 2004 roku ukazał się 

pierwszy numer naszej szkolnej gazetki. Wtedy nasz periodyk 
nosił tytuł „Co w szkole piszczy?”. W listopadzie 2006r. 
młodzi redaktorzy zaproponowali zmianę logo  
i nazwy gazetki.  Od tego czasu wydajemy „Tornister” – 
miesięcznik uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej  
w Kałuszynie.  

Przyszedł czas na małe podsumowanie. 
Nikt nie przypuszczał, że dotrwamy do dziesiątych 

urodzin, że wydamy 86 numerów miesięcznika, że na 
przestrzeni 10 lat w redakcji gazetki będzie pracowało 
łącznie 97 uczniów – redaktorów.  

Naszym głównym celem jest 
informowanie o wszystkim, co się 
dzieje w szkole. Staramy się z tego 
zadania wywiązywać najlepiej, jak 
umiemy.  Praca  i zaangażowanie 
uczniów  zostało docenione w kilku 
konkursach, w których braliśmy udział. 

(Ciąg dalszy na str. 3-4) 
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10-te URODZINY „TORNISTRA” (c.d. ze str. 1) 
 W 2010r. w I Powiatowym Konkursie Gazetek 

Szkolnych promujących powiat miński nasza gazetka 
"Tornister" zdobyła I miejsce. 

 W czerwcu 2009r. otrzymaliśmy tytuł laureata 
konkursu "Redaktor - Uczeń". Jest to konkurs 
organizowany przez "Tygodnik Siedlecki" we 
współpracy z siedlecką delegaturą Kuratorium 
Oświaty. W kolejnych czterech edycjach konkursu 
(rok szk. 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 i 2012/2013) 
również zdobyliśmy tytuł laureata. 

 W 2012r. w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych 
"Młodzi Dziennikarze - Papieżowi" 
(w kategorii: szkoły podstawowe kl. IV - VI) "Tornister" 
zdobył I miejsce.  

 
Oprócz pracy, ważny jest też odpoczynek i chwila 

wytchnienia. Dlatego co roku nasza redakcja starała się 
wyjeżdżać na wycieczki, gdzie łączyliśmy przyjemne  
z pożytecznym. Obserwowaliśmy pracę redaktorów 
różnych mediów – telewizyjnych, radiowych czy prasowych.  
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Stąd nasza obecność w siedzibie Telewizji Polskiej,  
w studiu Polskiego Radia – w Programie 1 i w Trójce,  
w Radiu „Podlasie”, w „Gazecie Wyborczej”,  w „Tygodniku 
Siedleckim”, w „Super Expressie”, w „Świecie Seriali”,  
w  wydawnictwie „Egmont Polska” i w drukarni „Agora”.  
Uczestniczyliśmy również w nagraniu programu „Tomasz Lis 
na żywo”.   

Co roku pojawiają się nowi redaktorzy, każdy numer 
to wielka niewiadoma, każda strona przynosi większą albo 
mniejszą niespodziankę.  I właśnie tego sobie życzymy  
z okazji 10-tych urodzin – aby dalej Was zaskakiwać, 
zaciekawiać, aby chciało Wam się nas czytać. Miłej 
lektury! 

Izabela Borucińska 
 

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 
„TORNISTRA” 

 

Zachęcamy do czytania naszego miesięcznika. Przez 
cały rok w kolejnych numerach „Tornistra” będziemy 
drukować kupon. Wśród czytelników, którzy zbiorą wszystkie 
kupony, w czerwcu 2015r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy. 
 
 
 

KUPON NR 1 (87) 

PAŹDZIERNIK 2014r. 
 
 



TORNISTER                          numer 1 (87) – październik 2014 

5 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 
 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych  

1 września 2014r. 

2. Rocznica walk pod Kałuszynem - dzień 
wolny od zajęć dydaktycznych 

12 września 2014r. 

3. Spotkania klasowe z rodzicami uczniów  wg terminarza 
wychowawcy klasy/ 
cały wrzesień 

4. Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny 
od zajęć dydaktycznych  

14 października 
2014r. 

5. Zebranie Rady Rodziców  15 października 
2014r. godz. 17. 00 

6. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych (w ramach dni wolnych 
ustalonych przez dyrektora szkoły)
  

31 października 
2014 r. 

7. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych (w ramach dni wolnych 
ustalonych przez dyrektora szkoły)
  

10 listopada 2014r. 

8. Szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Ochrona 
danych osobowych w szkole” 

19 listopada 2014r. 
godz. 14.00 

9. Zebranie rodziców - ogólne z prelekcją, 
spotkania klasowe 

26 listopada 2014r. 
godz. 17.00 

10. Przerwa świąteczna  22 grudnia 2014r. - 
1 stycznia 2015r. 

11. K1asyfikacja uczniów za I półrocze - 
rada pedagogiczna  

13 stycznia 2015r. 
godz. 14.00 

12. Semestralne zebranie rodziców  14 stycznia godz. 
17.00 

13. Ferie zimowe 19 stycznia -  
1 lutego 2015 r. 
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14.
  

Szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Jak 
przeciwdziałać agresji i przemocy w 
szkole” 

11 marca 2015 r. 
godz. 14.00 

15. Rekolekcje wielkopostne  23 - 25 marca 
2015r. 

16.
  

Sprawdzian szóstoklasisty - dzień wolny 
od zajęć dydaktyczno - wychowawczych 
(w ramach dni wolnych ustalonych przez 
dyrektora szkoły) 

1 kwietnia 2015 r. 

17. Wiosenna przerwa świąteczna  2 -7 kwietnia 
2015r. 

18.
  

Zebranie rodziców  20 maja 2015 r. 
godz. 17.00 

19. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych (w ramach dni wolnych 
ustalonych przez dyrektora szkoły) 

5 czerwca 2015 r. 

20 Klasyfikacja uczniów za II półrocze - 
rada pedagogiczna  

23 czerwca 2015r.  
godz. 14.00 

21. Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych  

26 czerwca 2015r. 

22 Podsumowanie pracy w roku szkolnym 
2014/2015 - rada pedagogiczna  

29 czerwca 2015r. 
godz. 10.00 
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„FLECIKI” W BUŁGARII 
Karolina Chaberska kl. Va i Kamila Szostek kl. Va 
 
13 września (w sobotę) o godz. 20:00 "Fleciki" zebrały 

się na pętli w celu wyjazdu na wyczekaną wycieczkę do 
Bułgarii.  

Trasa wyjazdu prowadziła przez kilka krajów: 
Słowację, Węgry i Serbię. Po zapakowaniu bagaży ruszyliśmy 
w podróż. Droga była długa i męcząca. Podczas pierwszego 
etapu pokonaliśmy 1100 km i dotarliśmy do hotelu "Gat"  
w Serbii. Przed zakwaterowaniem zwiedziliśmy miasto, które 
nazywało się Subotica. W parku zrobiliśmy sobie próbę, która 
okazała się występem dla mieszkańców, usiedliśmy na ławkach i 
zaczęliśmy grać. Przechodnie zatrzymywali się i słuchali 
naszych piosenek. 

Następnego ranka ruszyliśmy w dalsza drogę i dopiero 
późnym wieczorem dotarliśmy do celu podróży. Zjedliśmy 
kolację i poszliśmy spać.  

We wtorek rozpoczął 
się nasz pobyt w Shirskiej 
Lace. Najpierw obejrzeliśmy 
miasto. Zachwyceni pięknymi 
górskimi krajobrazami nie 
mogliśmy oderwać oczu od 
gór Rodopów. Wieczorem 
wybraliśmy się na koncert  
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organizowany przez szkołę muzyczną, w którym wystąpiły 
dzieci uczące się w tej szkole, ubrane w piękne, ludowe stroje 
bułgarskie. 

Następnego dnia pojechaliśmy na wycieczkę do miasta 
pod nazwą Plovdiw. Oglądaliśmy zabytkowe domy, weszliśmy na 
jedną z trzech gór otaczających miasto i podziwialiśmy piękną 
panoramę. Wieczorem pełni wrażeń i  obkupieni  pamiątkami 
wróciliśmy do domu.  

Czwartek to dzień, w którym przedstawialiśmy swój 
program, więc od rana trwały próby i przygotowania. 
Wieczorem stanęliśmy na scenie i pełni tremy zaczęliśmy swój 
koncert.  Już po pierwszej piosence dostaliśmy ogromne 
brawa i nasze obawy prysły jak bańka mydlana. Dalsza część 
koncertu przebiegła "na luzie" i z wielkim powodzeniem. Po 
koncercie spotkaliśmy się z uczniami i nawiązaliśmy nowe 
znajomości, graliśmy na ich instrumentach i próbowaliśmy ze 
sobą porozumieć się. Przez cały czas towarzyszył nam Pan 
Stojmen, nauczyciel muzyki bułgarskiej.  

W ostatnim dniu pobytu zwiedzaliśmy muzeum, 
cerkwię, byliśmy też w drugiej szkole  w której teraz się uczy 
35 osób. Po pobycie w szkole pojechaliśmy do jaskiń. 
Niespodziewanie w piątek pod wieczór uczestniczyliśmy w 
Międzynarodowym Festiwalu Folklorystyczny w Devin. 
Rankiem pojechaliśmy do ukochanego domu.  
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SUKCES „KASIANIECKI” 
Zuzanna Orzepińska kl. Va 

  
W niedzielę 07.09.2014r. grupa śpiewająca zespołu 

„Kasianiecka” oraz międzypokoleniowy zespół „Razem” 
pojechały do Mińska Mazowieckiego na X Festiwal Chleba,  
w czasie którego odbył się konkurs estradowy „Od ziarenka do 
bochenka”. 

W konkursie wzięło udział 21 zespołów ludowych. Kiedy 
uczestnicy przedstawili swoje programy artystyczne, jury 
udało się na obrady. Wszyscy artyści w oczekiwaniu na wyniki 
świetnie się bawili. Przy akompaniamencie muzyków ludowych 
tańczyliśmy i śpiewaliśmy wyłącznie dla przyjemności. 

Po kilku godzinach na scenie pojawiła się pani  
przewodnicząca jury i ogłoszono wyniki. Napięcie rosło, kiedy 
wyczytywano kolejnych laureatów, a my wciąż nie słyszałyśmy 
nazwy naszego zespołu, a sięgnęło szczytu, gdy okazało się, że 
pierwsze miejsce zajął zespół „Razem”. 

My, czyli „Kasianiecka” otrzymałyśmy tytuł „Bochny 
Miveny” czyli Nagrodę Główną (najwyższą nagrodę pieniężną). 

Byłyśmy bardzo szczęśliwe i wdzięczne paniom  
K. Berskiej i T. Kowalskiej za to, że poprowadziły nas do 
zwycięstwa. 

Gratulacje należą się także naszym koleżankom  
i kolegom - laureatom konkursu duetów: II miejsce - Paulina 
Gryz i Wiktor Dzierżanowski, Nagroda Specjalna - Karolina 
Ręczajska i Kuba Chabiera. Wyróżnienie otrzymał także 
Seniorski Trel czyli duet Zespołu Razem.  
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GOŚCIE Z UKRAINY W KAŁUSZYNIE 

Zuzanna Orzepińska kl Va 
 

 Od piątku 20 września niektórzy z nas 
mieli przyjemność gościć w swoich domach dzieci o polskich 
korzeniach żyjące na Ukrainie. Goście przyjechali do nas w 
dwóch grupach. Pierwszą trzynastoosobową powitaliśmy o 
piętnastej na granicy  
w Medyce.  

Ponieważ do Kałuszyna dojechaliśmy późnym wieczorem, 
rano trochę trudno było wstać, a już o godzinie dziewiątej  
w sobotę zaczynaliśmy wspólne, polsko-ukraińskie warsztaty 
cheer w Domu Kultury. 

Po południu zapoznawaliśmy nowych znajomych  
z naszym miastem. O to, aby było ciekawie, zadbała pani 
Katarzyna Mroczek z p. Moniką Marciniak, które przygotowały 
i poprowadziły grę terenową „Poznajemy Kałuszyn”. 
Wieczorem wszyscy grillowaliśmy i bawiliśmy się nad zalewem. 

Następnego dnia po niedzielnej mszy świętej mieliśmy 
czas dla siebie. Mogliśmy więc 
troszkę lepiej się poznać. 

W poniedziałek ukraińskie 
dzieci towarzyszyły nam na 
lekcjach w szkole. 
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Kolejny dzień spędziliśmy w Warszawie. Po przyjemnym 
przedpołudniu w Centrum Nauki Kopernik, spacerując 
pokazaliśmy im ważne i ciekawe miejsca naszej stolicy. 

Środa również pełna była wrażeń bo bawiliśmy się 
świetnie w siedleckim aquaparku, a później było to, co 
dziewczyny lubią najbardziej czyli shopping. 

We czwartek wraz z pierwszą grupą odwiedziliśmy 
sanktuarium w Niepokalanowie, a na deser były kręgle  
w warszawskim Hula Kula. Kiedy wieczorem wróciliśmy do 
domów, nie myśleliśmy o odpoczynku, bo czekaliśmy na 
przyjazd drugiej grupy z Ukrainy (18 osób). Czwartkowa noc 
była wyjątkowo krótka, bo koledzy dotarli późnym wieczorem.  

W piątek pierwsza grupa zrobiła prześliczne anioły na 
zajęciach w Domu Kultury, a druga grupa zwiedziła Warszawę. 
Wieczór spędziliśmy wszyscy razem w szkole. 

Bawiliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie wystąpiły 
zespoły Kasianiecka, Eksplozja, dzieci z Ukrainy. Był też pokaz 
wspólny, polsko-ukraiński. Pan dyrektor podziękował Pani 
Teresie Kowalskiej za zorganizowanie tego niełatwego 
przedsięwzięcia (pobyt dzieci u nas), a naszym mamom wręczył 
dyplomy. 

Mamy dostały też różyczki od swoich „przyszywanych”, 
ukraińskich dzieci. Atmosfera była bardzo rodzinna  
i niejednej osobie zakręciła się w oku łezka.  

W sobotę po warsztatach cheer, nadszedł czas na długo 
oczekiwany mecz piłki nożnej Polska - Ukraina.    
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Chcieliśmy być mili dla gości, ale „niestety” byliśmy 
lepsi i pojedynek zakończył się naszym zwycięstwem. 
Organizatorzy obdarowali jednak oba zespoły pucharami, a na 
szyjach zawodników zawisły medale. Po piłkarskich emocjach 
wieczór zakończyliśmy przy ognisku w Chrościcach. 

Niedziela powitała nas przepiękną, słoneczną pogodą,  
a nam było smutno, bo dziś mieliśmy 
się pożegnać. Po mszy świętej w 
kościele, odprowadziliśmy naszych 
nowych przyjaciół do autokaru. 
Uściskom nie było końca i wylaliśmy 
chyba morze łez, tak trudno było się 
rozstać. Myślę, że jeszcze nas 
odwiedzą, bo moje i Ady  ukraińskie 
„rodzeństwo” (Salomea, Janina, 
Amelia, Faustyna, Janusz, Marcin) 
umówili się z nami na wakacje. 

  
UCZESTNICZKA POWSTANIA 

WARSZAWSKIEGO GOŚCIEM GIMNAZJUM  
W KAŁUSZYNIE 

Maria Gontarska kl. VIc 
 

26 września klasa VIc pod opieką p. Katarzyny Mroczek 
została zaproszona na akademię z okazji 75 rocznicy utworzenia 
Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość odbyła się  
o godz.12:00 w miejscowym gimnazjum. Gdy przeszliśmy na salę 
gimnastyczną, zobaczyliśmy piękną dekoracje i szkolny chór gotowy 
do występu.         
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Usiedliśmy w pierwszych ławkach, przygotowanych specjalnie dla 
nas, czekaliśmy już na ostatnich gości.  

Po chwili w drzwiach pojawili się Pani dyrektor  
z gośćmi, między innymi z Panią Wandą Traczyk - Stawską - 
uczestniczką powstania warszawskiego. Pani dyrektor zabrała głos, 
przywitała wszystkich zebranych na uroczystości, po czym oddała 
głos prowadzącym.  

Padła komenda „Baczność”, akademia się zaczęła. 
Wysłuchaliśmy wierszy, piosenek oraz życiorysu najważniejszego 
gościa całej uroczystości, Pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Cała 
akademia trwała 30 min. Myśleliśmy, że to już koniec, dopóki gość 
specjalny czyli Pani Wanda nie zabrała głosu. Jest to bardzo 
odważna i wesoła kobieta. Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy jej 
życiorysu. 

W chwili wybuchu II wojny światowej pani Wanda Traczyk 
ma zaledwie dwanaście lat. Przed wrześniem ’39  należy do 42. 
Drużyny im. Żwirki i Wigury. Patriotyczne postawy wyniosła z domu. 
Jej ojciec był legionistą. Po tragicznych wydarzeniach września 
przyłącza się do 22. Drużyny im. Księdza Skorupki, w której 
rozpoczyna akcje sabotażowe, uczy się musztry 
wojskowej oraz rozpoznawania broni. 
Równocześnie kształci się na tajnych kompletach. 
Kolejnym krokiem w wojennej działalności pani 
Wandy była  „Czternasta Czarna”,  następnie  
„Grupy Szturmowe”. Ta formacja nazywała się 
wówczas  plutonem „Wielkich Niedźwiedzi”, 
który później wszedł w skład organizacji  „Zośka” 
i „Parasol”.  

W 1942 roku umiera matka pani Wandy. Młodziutka 
dziewczyna staje przed kolejnym wyzwaniem, musi zaopiekować się 
piątką dzieci. W tym czasie nadal kontynuuje działalność 
konspiracyjną oraz uczy się.       
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Otrzymuje również niezwykle trudne zadanie, zostaje posłańcem 
śmierci. Wręcza wyroki śmierci wydane przez sąd Państwa 
Podziemnego. 

Gdy wybucha powstanie warszawskie nasza bohaterka 
walczy w Oddziale Osłonowym Wojskowych Zakładów 
Wydawniczych jako plutonowy pod pseudonimem „Pączek”. Jest 
łączniczką, strzelcem i żołnierzem walczącym z bronią  
w ręku.  W trakcie walk  zostaje ranna. Po upadku powstania trafia 
do obozu  najpierw w Lamsdorfie, potem do szpitala wojennego  
w Zeithain, następnie  do Altenburga, a z Altenburga do obozu  
w Oberlangen, który 12 kwietnia ‘45 został wyzwolony. 

Po wyzwoleniu pani Wanda trafia do Włoch, następnie  do 
Nazaretu, do szkoły młodszych ochotniczek, w której komendantką 
była pani major Sychowska. Tam pani Traczyk zdała małą maturę, 
następnie uczyła się w liceum pedagogicznym. Po powrocie do Polski 
w 1947 roku zdała maturę i rozpoczęła studia  na Uniwersytecie 
Warszawskim. Przez dwadzieścia cztery lata pracowała z dziećmi  
z niepełnosprawnością umysłową.  

Pomimo zakończenia wojny pani Wanda nie przestała 
walczyć, miała bowiem jeszcze jeden rozkaz do wykonania, rozkaz 
dowódcy gen. Antoniego Chruściela, który polegał na odnalezieniu 
ciał  dwanaściorga poległych towarzyszy broni. Nasza bohaterka 
latami walczyła o przywrócenie pamięci kolegów i godność 
Cmentarza Powstańców Warszawy, a teraz walczy o to, by świat 
dowiedział o TYM kawałku warszawskiej Woli. 

Po wysłuchaniu jej życiorysu nadeszła chwila na pytania, 
uczniowie mieli tak dużo pytań do naszej bohaterki, że ze względu 
na ograniczenia czasowe nie było możliwości, aby Pani Wanda 
odpowiedziała na nie wszystkie. 

Uroczystość zorganizowana była z związku  
z ogólnopolską akcją „MY Z NIEGO WSZYSCY” zorganizowaną 
przez Instytut Pamięci Narodowej.  
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WYNIKI SZKOLNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH 
– 24 IX 2014r. 

 

 Dziewczęta Chłopcy 
Klasy IV 

I 
miejsce 

Marta Kwiatkowska 4c Cezary Wikluk 4b 

II 
miejsce 

Julia Muszelik 4b Michał Abramowski 4c 

III 
miejsce 

Aleksandra Mroczek 4c Krzysztof Klimek 4b 

Klasy V 
I 

miejsce 
Małgorzata Grubek 5b Sebastian Abramowski 

5c 
II 

miejsce 
Natalia Wąsowska 5a Dawid Gierszewski 5c 

III 
miejsce 

Natalia Rzewnicka 5c Gracjan Więcławek 5b 

Klasy VI 
I 

miejsce 
Paulina Gójska 6b Igor Lipka 6b 

II 
miejsce 

Julia Końca 6b Eryk Gójski 6c 

III 
miejsce 

Klaudia Kiełbasa 6b Maciej Durka 6a 
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Ola Mazur z kl. IVa przedstawia 
SAMORZĄDY KLASOWE w roku szk. 2014/2015 

 

Klasa IV a 
Anna Mroczek - przewodnicząca 
Marcin Grabarek - zastępca 
Wioleta Szymońska - skarbnik 
Przemek Tenderenda - łącznik z biblioteką 
 

Klasa IV b  
Laura Pietrzak - przewodnicząca 
Julia Muszelik – zastępca 
Natalia Ratuska – skarbnik 
Zosia Abramowska – łącznik z biblioteką 
 

Klasa IV c 
Michał Abramowski – przewodniczący 
Aleksandra Mroczek – zastępca 
Jakub Chabiera – skarbnik 
Karolina Proczka – łącznik z biblioteką 
Lena Gójska – sekretarz 
 

Klasa V a  
Paulina Laskowska – przewodnicząca 
Karolina Chaberska – zastępca 
Zuzia Orzepińska i Kacper Kiciński – skarbnicy 
Klaudia Florowska – łącznik z biblioteką 
 

Klasa V b 
Daria Manik -  przewodnicząca 
Bartek Friedek – zastępca 
Kinga Zagórska – skarbnik 
Ola Danowska – łącznik z biblioteką 
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Klasa V c 
Ola Gniado – przewodnicząca 
Dawid Gierszewski – zastępca 
Dobrosława Janiak – skarbnik 
Maja Leszczyńska – łącznik z biblioteką 
 
Klasa VI a 
Jakub Dmowski – przewodniczący 
Aleksandra Dębowska – zastępca 
Kacper Kwiejda – skarbnik 
Aleksandra Tkaczyk – łącznik z biblioteką 
 
Klasa VI b 
Mateusz Mroczek – przewodniczący 
Igor Lipka – zastępca 
Patryk Tkaczyk – skarbnik 
Kinga Książek – łącznik z biblioteką 
 
Klasa VIc 
Bartłomiej Zych – przewodniczący 
Natalia Bogdan - z-ca przewodniczącego 
Julia Pietrzak – skarbnik 
Dawid Łukasiak – łącznik z biblioteką 
Mariusz Kochman – łącznik z biblioteką 
 
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2014/15 

 

Kinga Książek kl. VIb – przewodnicząca 
Dawid Łukasiak kl. VIc – zastępca przewodniczącej 
Anna Mroczek kl. IVa – sekretarz 
Członkowie: Aleksandra Dębowska kl. VIa i Jakub Chabiera kl. IVc 
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ADA NA WAKACJACH 

Adriana Goździk kl. VIa 
 

Moje tegoroczne wakacje były udane i bogate  
w przeżycia. 

Dzięki temu, że należę do szkolnych zespołów 
Kasianiecka i Eksplozja, uczestniczyłam w Europejskich 
Mistrzostwach Cheerleaders, które w tym roku odbywały się 
w Manchesterze. Mimo, że nie udało nam się zwyciężyć, 
przeżyliśmy niezapomnianą przygodę. Przez kilka dni 
zwiedzaliśmy Londyn - stolicę Wielkiej Brytanii. Wróciliśmy 
wyczerpani, ale zadowoleni. 

Niedługo po powrocie z Anglii wyjechałam na rodzinne 
wakacje. Polecieliśmy do Mediolanu, gdzie spędziliśmy tydzień, 
ale głównym celem podróży było Rimini. Jest ono jednym z 
najpopularniejszych miast turystyczno-wypoczynkowych nad 
północnym Adriatykiem.  

Tam przez prawie cały czas pobytu wygrzewaliśmy się 
na słońcu i zajadaliśmy przysmakami włoskiej kuchni. 

Wieczorami, wzdłuż ulicy, przy której stał nasz hotel, 
odbywały się kiermasze. Spacerowaliśmy więc między 
straganami i podziwialiśmy dzieła włoskiej sztuki ludowej  
i nowoczesnej. 
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Włosi są bardzo radośni i spontaniczni więc dosłownie 
co kilkanaście metrów ludzie śpiewali i tańczyli. Mnie też nie 
raz udzielał się ten nastrój i przyłączałam się do nich. 

Jednego dnia pobytu zrobiliśmy przerwę  
w leniuchowaniu na plaży i odwiedziliśmy park tematyczny 
zwany Italia in Miniatura. Jest to 
cudowne miejsce przeznaczone dla 
osób w każdym wieku. Na około 
pięćdziesięciu metrach 
kwadratowych rozciągają się 
Włochy w miniaturowej wersji. Tak 
więc zaledwie w ciągu jednego dnia 
zwiedziłam cały kraj. Wędrówkę 
zaczęłam od Sycylii  
z wulkanem Etna w tle, spacerowałam po placu świętego Piotra 
przed Bazyliką w Watykanie, podpierałam Krzywą Wieżę  
w Pizie, stałam pod balkonem Julii w Weronie, a co najbardziej 
ekscytujące, wspięłam się na szczyt Alp Włoskich!  

Dodatkową atrakcją parku jest wycieczka po Wenecji. 
Około piętnastu minut zajmuje przepłynięcie gondolą głównymi 
kanałami miasta. W jednym z budynków mieści się centrum 
nauki i techniki, gdzie można poeksperymentować. 

Włoskie wakacje podobnie jak rozpoczęłam, tak  
i zakończyłam kilkudniowym pobytem w europejskiej stolicy 
mody - Mediolanie. 
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KSIĘŻNICZKA W ADIDASACH 
Zuzanna Orzepińska kl. Va 

 
Wiele osób uważa, że wspaniałe wakacje można 

przeżyć tylko wyjeżdżając za granicę. Ja mam na ten temat 
inne zdanie, bo po raz kolejny moje polskie wakacje okazały 
się fantastyczne. Nie tylko wypoczęłam, ale też wspaniale się 
bawiłam, a przy okazji poznałam wiele historycznych miejsc. 
Tego co usłyszałam i zobaczyłam nie ma w podręcznikach. 

Wakacyjny plan przewidywał zwiedzanie Polski 
szlakiem zamków krzyżackich. Ponieważ jest ich wiele, 
zdecydowałam się na poznanie kilku z nich. Pierwszy był Zamek 
w Toruniu, okrutnie zniszczony. Właściwie można powiedzieć, 
że są to ruiny, ponieważ w XV wieku zbuntowani mieszczanie 
rozebrali zamek, pozostawiając tylko gdanisko, młyny i 
podziemia. Zachowały się też mury wokół Starówki, za którymi 
płynie naturalna kiedyś fosa w postaci Wisły. Ruiny zamku 
można zwiedzać, ponieważ mieści się tam muzeum. Będąc w 
Toruniu nie mogłam ominąć Domu Kopernika – miejsca, w 
którym urodził się i dorastał nasz sławny astronom. 

Skosztowałam też prawdziwych toruńskich pierników, 
a jeden własnoręcznie wykonany pod czujnym okiem mieszczki 
przywiozłam do domu. Wieczorem toruńska starówka 
wyglądała przepięknie za sprawą festiwalu światła "BELLA 
SKYWAY”, na którym swoje dzieła prezentowali artyści  
z wielu krajów. Najbardziej spektakularny pokaz dali Włosi. 
Ich iluminacje z ogromnej ilości światełek oświetliły główną 
ulicę starówki, która chwilami wyglądała jak domek Barbie,  
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po czym zmieniała się w tajemnicze ogrody z Baśni Tysiąca  
i Jednej Nocy. 

O Zamku Malbork - monumentalnej budowli i nigdy nie 
zdobytej twierdzy powiem, że zrobił na mnie ogromne 
wrażenie. Z jego historią zapoznała mnie  pani przewodnik, 
która tak ciekawie opowiadała, że kilka godzin standardowego 
zwiedzania minęło zbyt szybko. Na szczęście wieczorem 
można było obejrzeć przedstawienie pt. "Światło i Dźwięk", 
obrazujące dawne zwyczaje i codzienne życie  
w średniowiecznym zamku. Trochę zziębnięta, ale  
i zadowolona mogłam opuścić dawną stolicę Zakonu 
Krzyżackiego.  

Kolejnym 
ciekawym zabytkiem może 
się pochwalić Lidzbark 
Warmiński. Zwiedziłam tu 
gotycki Zamek Biskupów 
Warmińskich. 

Na szczególną 
uwagę zasługuje zamkowa 
kaplica  
z pięknym, gwiaździstym 
sklepieniem. Na Zamku mieści się muzeum, a za suchą fosą w 
budynkach przedzamcza i w pałacu biskupim znajduje się 
Hotel Krasicki. Jego nazwa pochodzi od jednego z 
mieszkańców - Ignacego Krasickiego, który rezydował tu w 
drugiej połowie osiemnastego wieku. Sam hotel też warto 
odwiedzić.         
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Najciekawsze zostawiam na koniec. Najdłużej, bo 
przez tydzień poznawałam historię i życie na zamku w Rynie. 

Która z nas jako mała dziewczynka nie marzyła o tym, 
by zostać księżniczką? Ja przez kilka dni właśnie tak się 
czułam, gdy zamieszkałam w komnacie czternastowiecznego, 
krzyżackiego zamku w Rynie, w którym obecnie mieści się 
hotel. W 1376 roku zbudowali go Krzyżacy. Ta imponująca 
budowla była wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Zamek 
położony jest między dwoma jeziorami: Ryńskim i Ołów, które 
kiedyś pełniły funkcję naturalnej fosy. W czasie pobytu na 
zamku poznałam jego historię. Może trudno w to uwierzyć, ale 
zwiedzając zamkowe wnętrza spotkałam prawdziwego ducha.  

Przewodnik opowiadał, że kiedy król Polski 
przygotowywał się do bitwy pod Grunwaldem, jego kuzyn 
książę Witold, który był w zmowie z Krzyżakami i przy ich 
pomocy chciał odebrać królowi koronę, przywiózł na zamek 
swoją żonę Annę wraz z dziećmi. Ponieważ w czasie bitwy 
książę nie dopuścił się zdrady i wziął udział w zwycięskiej dla 
Polski walce po stronie króla, w rewanżu Krzyżacy zamurowali 
w zamkowej niszy księżnę Annę wraz z dziećmi. Od tej pory 
przechadza się ona zamkowymi korytarzami cała w bieli. Ja 
widziałam ją przechodzącą przez dziedziniec. Poczułam wtedy 
lekki dreszczyk na plecach, ale przewodnik powiedział, że 
księżna Anna opiekuje się dziećmi i spacerując po zamku 
sprawdza czy jesteśmy bezpieczni.  

W czwartkowy wieczór wzięłam udział w prawdziwej 
biesiadzie rycerskiej. Przy królewsko zastawionych stołach 
zasiadło 200 osób, które ubrane były w stroje z epoki.  
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Na początku przez bramę na dziedziniec wprowadzony 
został w asyście rycerzy Wielki Mistrz Krzyżacki. Później 
odbył się turniej rycerski, po którym chłopcy byli pasowani na 
giermków, a dziewczęta na dwórki. Następnie odbyło się 
wielkie ucztowanie i zabawa do późnych godzin nocnych.  

Trochę zmęczona, ale pełna wrażeń wróciłam do swojej 
komnaty, bo następnego dnia mieliśmy w basenie ulokowanym 
w zamkowych lochach szukać skarbu Wielkiego Mistrza. Udało 
się. Skarb ukryty na dnie należał do mnie. Znalazłam też czas 
na kręgle w zbrojowni i wiele innych atrakcyjnych zajęć, na 
których opisanie potrzebowałabym znacznie więcej czasu i 
papieru. Powiem więc na zakończenie, że bycie księżniczką 
wcale nie jest takie złe. Szkoda tylko, że trzeba nosić długą i 
ciężką suknię, która niekoniecznie dobrze wygląda z 
adidasami. 

Jednym słowem moje 
wakacje były trochę jak bajka, 
która kiedyś się kończy, ale 
pozostawia miłe wspomnienia,  
a także wiele uczy. Jeśli to 
będzie możliwe, w przyszłym 
roku z przyjemnością 
powtórzę zamkową przygodę, 
poznając kolejne krzyżackie 
lub królewskie twierdze. 
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KARTKA Z WAKACJI W WIELKIEJ BRYTANII 
Pani Teresa Kowalska 

 
 W czasie tegorocznych wakacji młodzi artyści  

z kałuszyńskiej podstawówki zmienili kierunek wojaży. Po gorącej 
Bułgarii, Włoszech, Rzymie w poprzednich latach, wzięto kurs na 
mniej gorącą Wielką Brytanię. A stało się tak za sprawą zespołu 
Cheerleaders Eksplozja, który jako wicemistrz Polski zakwalifikował 
się na mistrzostwa Europy Cheerleaders. Mistrzostwa odbywały się 
w Manchesterze – wszyscy wiemy – miasteczka mocno związanego 
ze sportem. Zespołowi Eksplozja towarzyszyła Kasianiecka. Wszyscy 
liczyli na wyjątkowe przeżycia. Oczekiwania się spełniają. 

Drugiego lipca rozpoczęła się wielka przygoda. Po długiej 
podróży z Kałuszyna przez Niemcy, Belgię, Holandię i Francję 33 
osobowa grupa miała przekroczyć kolejną granicę na trasie do 
Anglii. Wjazd na wyspę niecodzienny – bo Eurotunelem.  Sam widok 
opancerzonego „pociągu”, do którego wjeżdżały autokary  
i samochody wyzwala emocje. W środku gorąco, duszno, uszy 
zatykają się od panującego nadciśnienia. Czuje się szybkość, bo cały 
przejazd trwa niewiele ponad pół godziny, a potem… Jesteśmy  
w Anglii. Jeszcze długa podróż do Manchesteru. Niewiele widać  
z okien autokaru bo zapada noc. Nad ranem kwaterujemy się  
w hotelu, pięknie położonym w centrum 
miasta, nad kanałem. Na drugim brzegu 
widać przystań dla stateczków. 

Po śniadaniu zwiedzanie 
Manchesteru. Towarzyszy nam p. Iza - 
Polka mieszkająca od 8 lat na wyspie. 
Miasto jak wyjęte ze starej ryciny: 
dawne kamieniczki z czerwonej cegły,  
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szeregowe zabudowania. Jest jakaś tajemniczość w tych 
budowlach. Zwiedzamy Muzeum Techniki porównując do naszego - 
warszawskiego. Na pewno to w Manchesterze jest dużo większe  
i z historyczną nutą - dawne pojazdy, samoloty, maszyny, całe hale 
fabryczne włókiennictwa. Obok zaś nowocześnie urządzone sale 
interaktywne, a w nich pełna możliwość zabawy. W ogóle  
w Manchesterze widać zbicie architektury tej dawnej z elementami 
nowoczesności (wieżowce, gmachy instytucji). Tak jest to razem 
skomponowane, że nie drażni, 
a wręcz odwrotnie „pasuje”. 
Hit tego dnia to Biblioteka 
Harrego Pottera – wspaniała 
stara budowla z krużgankami, 
stylowymi okienkami  
z zewnątrz i pięknymi komnatami w środku. Dużo przestrzeni, 
kolumn, luster, tysiące ozdób, rzeźb z przeważającym tematem 
smoków. Do tego meble retro. Czuliśmy się jak w zaczarowanym 
filmie. Dzień zakończył się zakupami w Centrum Handlowym. 
Szczególnie ulubionym sklepem stał się tzw. Funciak, czyli tani 
sklep, w którym za jednego funta można było kupić praktycznie 
wszystko. Wieczorem jeszcze próba przed jutrzejszym koncertem. 

 Nadeszły Dni Mistrzostw. Nasza reprezentacja Eksplozja 
występowała w pierwszym /cheer minis/ i drugim dniu /group stunt 
junior/. Stres niesamowity, hala ogromna, (na co dzień służąca do 
uprawiania sportów rowerowych). Zespoły różnojęzyczne, 
uśmiechające się do siebie wzajemnie, stawały na macie gotowe do 
prezentacji. Grupy pokazywały swoje umiejętności, a wielonarodowa 
widownia kibicowała głośno dopingując swoich rodaków. Wreszcie  
i nasi weszli na matę. Staramy się krzyczeć – może nas usłyszą  
i doda im to odwagi – jednocześnie zaciskając kciuki, aby wszystko 
dobrze poszło. Na twarzach cheerleaderek skupienie, trzy minuty i 
koniec… Stres po wykonaniu układu jeszcze trwa,   
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jeszcze drżą ręce i nogi, pytania jak było? Uspokajająca odpowiedź 
opiekunów: Dobrze było.  

W naszej kategorii dominowały zespoły z Niemiec. Podniosły 
poprzeczkę baaaaardzo wysoko, zajęli medalowe miejsca.  Nasz 
wynik to VI i VII miejsce. Nie jest to pułap naszych pragnień i 
możliwości, ale dobry sprawdzian i uświadomienie sobie ile pracy 
jeszcze przed nami, aby wysoko zaistnieć w Europie. Ostatniego 
dnia pobytu w Manchesterze jeszcze jeden występ na placu  
w centrum miasteczka. Tym razem na ludowo w strojach 
regionalnych – łowickich pokazujemy nasz rodzimy, polski folklor. 
Występom towarzyszą zdjęcia z mieszkańcami, którzy mają okazję 
sfotografowania się z akcentem polskości. To miłe. Wzajemne 
pozdrowienia i życzliwości – okazuje się, że Polacy są wszędzie. 
Pytania skąd jesteście padały z obu stron. A odpowiedzi: my  
z Kałuszyna, powiatu mińskiego, a oni: spod Węgrowa, ze Śląska,  
z Krakowa. 

 Następny dzień to już Londyn. Po śniadaniu w bistro 
jedziemy londyńskim metrem do Centrum. Zwiedzamy Muzeum Figur 
Woskowych. Postacie świata sztuki, filmu, teatru, polityki jak żywe 
stoją przed nami.  Migają flesze z każdej strony. Tłum ludzi 
przechodzi przed kolejnymi elementami wystawy, każdy chce mieć 
pamiątkowe zdjęcie. Potem seans w kinie 4D z niesamowitymi 
efektami, następnie przejazd dyliżansami 
pod ziemią trzykilometrową trasą historii 
Londynu. Jedziemy obserwując 
wydarzenia i historyczne postacie jak  
w lalkowym przedstawieniu.  

Kolejny element dwudniowego 
zwiedzania Londynu to oczywiście Big 
Ben, Zielony Park im. Księżnej Diany, 
Pałac Backhingam, oglądanie zmiany warty 
królewskiej (podziwialiśmy piękne konie 
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i stroje z szamerunkami na jeźdźcach), pomniki i miejsca 
historyczne, o których opowiadała przewodniczka – p. Gosia – Polka 
mieszkająca w Londynie. 
Kolejny dzień był najbardziej wyczekiwany, bo był to czas rekreacji 
i zabawy w TORP Parku. Wysokie zjeżdżalnie, karuzele, woda  
i plaża oraz wiele innych atrakcji było do naszej dyspozycji przez 
cały dzień, a wieczorem także niezwykła obiadokolacja  
„U Chińczyka”. Cała uczta wręcz, nie kolacja, dania różnego rodzaju 
i do wyboru: co kto chce i ile chce.  

W ogóle wyżywienie podczas całego pobytu na wyspie takie, 
jakie lubimy. Trzy posiłki dziennie: w tym śniadania typowo 
londyńskie na słodko (dżemy, czekolada, rożki, bułeczki itp.). Około 
południa lunch (kanapki, owoce, ciasta, napój), a obiadokolacja 
wieczorem bardzo syta i obfita na gorąco. 

No i niestety nadszedł czwartek - czas naszego 
powrotu. Jeszcze tylko ostatnie zakupy pamiątek, prezentów dla 
bliskich w londyńskich sklepach, a szczególnie w sieci Primark jako 
najtańszej. Dziewczęta zakupiły sobie kolorowe bluzeczki  
z nadrukami, chłopcy pamiątkowe koszulki…  

Kilka godzin później przekraczaliśmy granicę Anglii 
Eurotunelem, już z mniejszymi emocjami, bo wiedzieliśmy jak to się 
odbywa. Myślami byliśmy już w domach, więc droga mijała szybko. 
Jeszcze w Niemczech jedna przygoda. Przemili funkcjonariusze 
policji zatrzymali nasz autobus i poprowadzili na Bazę Wojskową do 
sprawdzenia. Początkowo dreszczyk emocji, może strachu dał znać 
o sobie. Słychać było w autokarze: boję się… Bo przecież noc, 
dookoła ciemno, policja szczególnie umundurowana w kamizelkach  
i pod bronią…, ale szybko sprawa wzięła inny obrót, gdy do autokaru 
wszedł funkcjonariusz i zapytał: skąd wracacie? Jak było? Okazało 
się, że to nasz rodak, który jako mały chłopiec zamieszkał  
z rodzicami w Niemczech. Jaki ten świat mały? Już nie było czego 
się bać. Autokar po sprawdzeniu został poprowadzony    
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do autostrady i szczęśliwie cali i zdrowi wróciliśmy do Kałuszyna, 
gdzie czekały już na nich stęsknione rodziny. Poznaliśmy kolejne 
państwo, pozostaną w pamięci obrazy i przygody – mówią uczestnicy. 
Dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że mogliśmy wyjechać: 
wspaniałym Rodzicom, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  
p. Markowi Pachnikowi, Burmistrzowi Kałuszyna p. Marianowi 
Soszyńskiemu, ś.p. p. Andrzejowi Goźlińskiemu, Dyrektorowi Banku 
Spółdzielczego w Kałuszynie p. Henrykowi Duckiemu, Dyrektorowi 
Domu Kultury p. Marianowi Pełce, p. Bogdanowi Wróblewskiemu  
i innymi darczyńcom.  
 

WIELKOPOLSKA I BERLIN ZDOBYTE! 
panie Agnieszka Borucińska i Ewa Paruzal. 

Już od kilku lat pracownicy szkoły pod koniec sierpnia 
wyjeżdżają na wycieczki w różne zakątki Polski. Nie inaczej 
było i  w tym roku. 

19 sierpnia wyruszyłyśmy (bo pojechały same panie) na 
zwiedzaniem Wielkopolski. Zaczęłyśmy od Poznania i Ostrowa 
Tumskiego - miejsca szczególnego dla początków polskiej 
historii. Tu prawdopodobnie odbył się chrzest Polski, tu 
spoczęli twórcy polskiej państwowości - Mieszko I i Bolesław 
Chrobry. 

Po spotkaniu z historią udałyśmy się na rynek  
z pięknymi kamienicami, pomnikami i ratuszem z koziołkami. 
Nie mogło zabraknąć degustacji słynnego poznańskiego deseru 
- rogali świętomarcińskich. 
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Kolejny dzień był przeznaczony po raz pierwszy  
w historii naszych wycieczek na wyjazd za granicę naszego 
kraju, a konkretnie do Berlina. W Berlinie podobały nam się 
ulice pełne rowerów, dużo zieleni, 
Muzeum Narodowe, Wieża 
Telewizyjna, Brama 
Brandenburska. pomnik 
Holocaustu i ... dużo by jeszcze 
wymieniać, bo to bardzo ciekawe 
miasto.  
Po zwiedzaniu Berlina przyszedł czas na atrakcje Tropikalnej 
Wyspy. Rajska plaża, bujna roślinność, spadające z wysoka 
wodospady zrobiły wrażenie na każdej z nas. 

Ostatnim punktem naszej wycieczki były miejscowości 
na szlaku piastowskim - Gniezno i Biskupin. Gniezno - pierwsza 
stolica Polski, miejsce koronacji pięciu królów i ośrodek kultu 
św. Wojciecha - powitało nas słońcem i wieloma ciekawostkami 
przekazanymi przez przewodników w archikatedrze i muzeum 
diecezjalnym. 
Z kolei w Biskupinie - uciekając przed deszczem - 
zwiedzałyśmy rezerwat archeologiczny z odrestaurowaną 
osadą z chatami, ulicami, warsztatami rzemieślniczymi. 

Pełne wrażeń wróciłyśmy do swoich domów. Ciekawe, 
gdzie pojedziemy za rok?! 
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Sonda na przerwie 
 

Z KIM CHCIAŁABY PANI/CHCIAŁBY PAN 
SPĘDZIĆ CHOĆ MINUTĘ ? 

Julia Grzywacz kl. IVa 
 
Marek Pachnik – Z dobrymi ludźmi. 
Bielińska  Joanna – Z papieżem Janem Pawłem II. 
Borucińska Agnieszka – Z prezydentem Obamą. 
Borucińska Izabela – Z matką Teresą z Kalkuty. 
Broniarek Agnieszka  - Z Janem Pawłem II. 
Jędrzejkiewicz  Krystyna  - Z Janem Pawłem II. 
Kopczyńska Jolanta – Ze św. 
Faustyną. 
Marzena Mroczek – Ze św. Janem 
Pawłem II. 
Kobeszko Dorota  – Z  moim synem. 
Michalska Grażyna – Z rodziną.  
Mroczek Katarzyna – Z moją 
rodziną. 
Pachnik Barbara – Z moją babcią. 
Pachnik Ewelina – Z księżną Dianą. 
Paruzal  Ewa – Z  Jurijem Gagarinem. 
Pawlikowska Katarzyna – Z moją rodziną. 
Pernach Sylwia – z Mariuszem Wlazłym. 
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Raczyńska Krystyna – Z Jennifer Lopez. 
Sęktas Krystyna – Ze św. Janem Pawłem II. 
Stryczyńska Wanda – Z Elvisem Presleyem. 
Szymańska Wiesława – Z Segalem   
Włodarczyk Dominika – Ze św. Janem Pawłem II. 
Wolska Anna – Z kabaretem. 
Wójcik Sławomira – Z Adamem Małyszem. 
 
 
 
 
  
 

PYTANIA DO PANA DYREKTORA 
Klaudia Tkaczyk kl. IVa 

 
Czy w szkolę potrzebna jest gazetka ? 

Oczywiście. 
,,Tornister’’ jest nieodłączną, integralną, holistyczną, 

synergiczną, spójną, nierozerwalną częścią naszej szkoły, 
całego procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego. 

Mam sporą wyobraźnię, ale szkoły bez ,,Tornistra’’, 
który już od 10 lat funkcjonuje u nas, nie mogę sobie 
wyobrazić.  

Zresztą ja nie znam naszej szkoły bez ,,Tornistra’’. 
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Początek roku szkolnego – robimy nowe plany, 

obiecujemy sobie, że tym razem będzie inaczej, będziemy się 
systematycznie uczyć, odrabiać prace domowe, będziemy mieć 
mnóstwo koleżanek i kolegów, nie „podpadniemy” żadnemu 
nauczycielowi, nie zrobimy żadnego głupstwa.  

Co zrobić żeby te plany się spełniły? Z niektórymi 
rzeczami możemy sobie poradzić sami, do realizacji innych 
potrzebni są życzliwi ludzie – rodzice, nauczyciele, 
przyjaciele... Czasem o pomoc, radę w trudnych sytuacjach 
prosimy wprost, czasem łatwiej jest napisać list.  

Stąd też moja propozycja – przychodźcie do mnie, 
pytajcie, zgłaszajcie trudne sprawy. Jeśli komuś trudno o tym 
mówić, niech napisze. Odpowiedzi na listy (oczywiście bez 
podawania autora) będę zamieszczała w „Tornistrze”. 

                                                          
Pedagog szkolny                                                                              

Agnieszka Borucińska 
 
 
 

PANIĄ GRAŻYNĄ MICHALSKĄ 
Zuzanna Sosińska kl. Vb 

 
  Biblioteka – książki. 
  Szkoła – dzieci. 
  Oceny – rywalizacja. 
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    Uczniowie – młodość. 
    Dyrektor – zarządca. 
    Stołówka – jedzenie. 
    Zebranie - długie siedzenie. 
    Książki – dzieciństwo. 
    Przerwa – hałas. 
   Wycieczka – odpoczynek. 

 
 

 
 

Kałuszyn, 29.09.2014r. 
Drodzy Uczniowie! 

   Kiedy ostatnio wysłaliście na poczcie list, taki  
w kopercie, ze znaczkiem, ręcznie zaadresowany? A kiedy taki 
otrzymaliście? Być może bardzo dawno temu,  przed kilku laty 
(kiedy sms-y i e-maile nie były jeszcze tak popularne),  
a może wcale? Czy zatem pamiętacie albo w ogóle znacie 
moment, w którym celebruje się otwieranie koperty, żeby za 
chwilę wczytać się w treść listu? 

   Pewnie teraz ktoś zapyta, po co 
zaprzątać sobie głowę czymś tak mało 
przydatnym jak ginący zwyczaj pisania 
listów. Przecież w dobie telefonów 
komórkowych i wielu możliwych sposobów 
komunikowania się przez Internet 
epistolografia wydaje się czymś zbędnym. 
Otóż nic bardziej mylnego! Są bowiem takie 
sytuacje, w których tradycyjny list jest 
najlepszym   
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środkiem komunikacji i wyrazem naszego szacunku do 
adresata. Poza tym pisanie listów to świetna szkoła planowania 
wypowiedzi, zbierania myśli i dobierania słów. Napisanie listu 
to wielkie wyzwanie! A kiedy list jest już gotowy zostaje tylko 
zapakowanie go w kopertę, spacer na pocztę, przyklejenie 
znaczka i niecierpliwe oczekiwanie na odpowiedź. 

   Otóż takie wyzwanie pisania listów od tego roku 
szkolnego podjęła klasa VI b. Uczniowie tej klasy postanowili 
pisać listy do ważnych, znanych i lubianych osób. Znajdą się 
wśród nich politycy, sportowcy, aktorzy, artyści i nie tylko… 
Jednym słowem ludzie ze świata polityki, sportu, kultury, 
sztuki oraz radia i telewizji. Mam nadzieję, że listy uczniów 
spotkają się z ciepłym przyjęciem i niebawem będziemy mogli 
zamieścić na łamach gazetki najciekawsze odpowiedzi, które 
przyjdą na adres naszej szkoły. Już dzisiaj serdecznie 
zapraszam do ich lektury, a tymczasem „Ludzie zejdźcie  
z drogi, bo listonosz jedzie!” 

   Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia dla 
wszystkich. Do zobaczenia! 

 
p. Monika Marciniak 

 
 P.S. „Epistolografia” to słowo oznaczające sztukę 

pisania listów, pochodzące od łacińskiego wyrazu „epistola”, 
czyli „list”. 
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Sonda na przerwie 
  

NAJWAŻNIEJSZY DZIEŃ W TWOIM ŻYCIU 
Wiktoria Rucińska kl. Va 

 
Kl. 1a - Michał Abramowski - 12 maja – 
moje urodziny. 
Kl. 1b - Maja Nastaga – gwiazdka. 
Kl. 1c - Karolina Zychowicz - spałam  
z mamą. 
Kl. 2a - Oliwia Krawczyk – urodziny. 
Kl. 2b - Kacper Woźniak – wakacje. 
Kl. 2c -Grześ Małysko – urodziny. 
Kl. 3b - Kuba Kopeć - Święta Bożego Narodzenia. 
Kl. 3c - Natalia Ratuska – gwiazdka.  
Kl. 4a - Magda Abramowska – Halloween. 
Kl. 4b - Julia Muszelik – urodziny.  
Kl. 4c - Kuba Chabiera – kiedy urodziłem się. 
Kl. 5a - Kacper Kiciński - 24 grudnia. 
Kl. 5b - Małgosia Grubek - moje narodziny.  
Kl. 5c - Ada Sadoch - moje urodziny.  
Kl. 6a - Paulina Pachnik - narodziny mojego brata.  
Kl. 6b - Kinga Książek - moje urodziny.  
Kl. 6c - Marta Lewicka - moje urodziny. 
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PIERWSZAKI MAJA GŁOS:  
CZEGO SIĘ BAŁAŚ/-EŚ, 

 GDY SZŁAŚ/SZEDŁEŚ DO PIERWSZEJ KLASY? 
Natalia Jarzębska kl. Vb 

1A 
Mikołaj – niczego. 
Aleksandra – pająków. 
Piotr – że będzie niemiła pani. 
Aleksandra – że będę musiała siedzieć z chłopcem. 
Oskar – niczego. 
 

1B 
Blanka - złych ocen. 
Dominika – czytania. 
Oliwia - odrabiania pracy domowej. 
Zuzanna - złych ocen. 
Majka – że w szkole będzie nudno. 
 

1C 
Aleksandra – niczego. 
Martyna - odrabiania pracy domowej. 
Martyna - Bałam się czytać. 
Zuzanna - odrabiania pracy domowej. 
Karol – niczego. 
 

1D 
Mikołaj – czytania. 
Lena -Tęsknoty za domem. 
Aleksandra – że będę tęskniła za domem.. 
Dawid – że nie będzie miał przyjaciół. 
Anastazja – niczego. 
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Z CZYM KOJARZY CI SIĘ  
TWOJA NAUCZYCIELKA? 

 

Przed zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej 
Magdalena Abramowska z kl. IVa spytała kilku uczniów o 
pierwsze skojarzenie z ich nauczycielami. Oto odpowiedzi: 
 
Natalia Bogdan 6c – mądra osoba. 
Mieszko Janiak 4a – ze sportem. 
Laura  Pietrzak 4b – z kartkówkami. 
Weronika Zagórska 5c – z wspaniałymi chwilami na lekcjach. 
Weronika Gontarz 6b – cierpliwością.  
Julia Muszelik 4c – z uwagami.  
Wiola Kublik 5a – że jest miła. 
Amelia Bielińska 2c – z drugą mamą. 
 

Tyle krótka sonda. Każdy uczeń może mieć inne 
skojarzenia, ale na pewno wszyscy dobrze życzą swoim Paniom 
i Panom. Redaktorzy „Tornistra” również chcą złożyć życzenia:  
 
 

Dla wszystkich nauczycieli  
najlepsze, najserdeczniejsze,  

najcieplejsze życzenia:  
zdrowia, wyrozumiałości  

oraz cierpliwości. 
redakcja „Tornistra” 
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„BAJKA FILOZOFICZNA” 
Natalia Bogdan kl. VIc 

 

Pewien stary mędrzec miał córkę o imieniu Zosia, która 
bardzo wstydziła się swego stroju. Z tego powody nie chciała 
wychodzić z domu ani spotykać się ze znajomymi, którzy 
zapraszali ją na imprezy. Stary mędrzec postanowił udowodnić 
córce, że to jak jest ubrana, nie ma dla innych większego 
znaczenia. Ludzie przeważnie mówią o innych źle. Namówił 
więc córkę, aby razem z nim wybrała się na imieniny do kolegi 
Kacpra. Zosia założyła na siebie długą sukienkę i wyszli. Gdy 
dotarli już na miejsce usłyszeli:  

- Zobaczcie jaki ten ojciec jest niedobry dla swojej 
córki! Każe jej chodzić w za dużych 
ubraniach. 

Następnym razem na imieniny 
do koleżanki Kasi Zosia założyła 
krótką sukieneczkę. Gdy weszła 
razem z ojcem do jej domu 
usłyszeli: 

- Patrycja, co ten ojciec 
wyprawia! Żałuje pieniędzy na nowe 
ubrania dla córki, która już wyrosła 
ze starych. 

Kolejnego dnia Zosia była zaproszona na imieniny do cioci. 
Założyła długie spodnie i bluzeczkę. Gdy wchodzili do domu 
cioci, znów usłyszeli komentarze: 
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- Niemożliwe! Ojciec zgłupiał! Kazał córce włożyć swoje 
spodnie! 

Wtedy to mędrzec rzekł do swojej córki: 
- Widzisz droga Zosiu, że nieważne jest to, jakie ubranie 

założysz. Ludzie i tak o skomentują i zawsze będą wiedzieć 
lepiej. Dlatego nie trzeba się tym przejmować. 

 
 

STARA, NOWA REDAKTORKA 
Natalia Zaliwska Ib 

 
Cześć! Może mnie pamiętacie, może nie. W czerwcu 

ukończyłam szkołę podstawową. Obecnie chodzę do gimnazjum 
w Kałuszynie. Mam na imię Natalia. Przez dwa lata byłam 
redaktorką „Tornistra”. „Za ścianą” bardzo brakuje mi 
gazetki. Dlatego postanowiłam pisać artykuły do waszego 
czasopisma. Co miesiąc będziecie mogli przeczytać artykuły 
mojego autorstwa. Serdecznie dziękuję p. Izie Borucińskiej 
za możliwość dalszej współpracy   
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ZA ŚCIANĄ 
Natalia Zaliwska Ib 

 
Każdy z Was przynajmniej raz był w gimnazjum. Czy to 

na filmie czy na spotkaniu z nie… zwykłym absolwentem. Jak 
tam jest? Fajnie i przyjemnie. Czym różni się od 
podstawówki? Na pewno jest więcej przedmiotów (np. 
przyroda dzieli się na chemię, biologię, geografię i fizykę, 
dochodzi również dodatkowy język obcy - jęz. rosyjski lub 
jęz. niemiecki). Nauczyciele również są inny i każdy ma inne 
wymagania.  

W szkole funkcjonuje radiowęzeł. Na przerwach jest 
dużo ciszej niż w podstawówce. Uczniowie mogą śpiewać  
w chórze, malować i rysować na kółku plastycznym, zostać 
harcerzem, ćwiczyć na SKS- ach, pisać artykuły do gazetki 
„Byle do dzwonka” i rozwijać swoje pasje na kółkach  
z poszczególnych przedmiotów. Ogólnie jest ok., ale 
sentyment do podstawówki pozostaje… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TORNISTER                          numer 1 (87) – październik 2014 

41 

 
 
 

Wioletta Szymańska kl. IVa 

 
JAK SPĘDZAŁO SIĘ CZAS NA PRZERWACH? 
 
Babcia - Na przerwach rozmawiało się z koleżankami i 
kolegami, biegało się po boisku i grało w piłkę. 
 
Mama – Ganialiśmy się w berka, graliśmy w gumę albo w klasy. 
Czasami biegaliśmy daleko do sklepu by kupić oranżadki w 
proszku, aby je zjeść na sucho. 
 
Ja – A my przeważnie bawimy się w berka, chodzimy do 
sklepiku szkolnego i gramy w piłkę nożną na boisku szkolnym. 
 
JAKIE NOSIŁO SIĘ PLECAKI? 
 
Babcia – Plecaki były tekturowe lub 
nosiło się teczki. 
 
Mama – W czasach mojej podstawówki 
nosiło się tornistry w kształcie kwadratu zapinane na dwie 
klamerki, przeważnie wykonane były ze sztywnego, 
skóropodobnego materiału. 
 
Ja – W dzisiejszych czasach nosi się kolorowe plecaki, 
tornistry i torby na jedno ramię. 
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Kinga Książek kl. VIb 
 

Klasa 1 
Julia miała 5 cukierków. Na przerwie zjadła 3. Ile cukierków 
zostało Julii ? 

Rozw.:................................................................... 

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

Klasa 2 
Igor miał 20 czekoladowych ciasteczek. Dostał od Kamila 
jeszcze 8 orzechowych ciastek. Ile wszystkich ciastek ma 
Igor? 

Rozw.:............................................................................ 

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

Klasa 3 
Paweł ma 49 kart piłkarskich. Dostał od taty jeszcze 8 kart. 
Ile kart ma teraz? Odp.:.......... 
Okazało się, że wśród kart od taty były 4 takie, jakie już miał. 
Więc  oddał je koledze. Ile kart ma teraz Paweł? 

Rozw.:.............................................................. 

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

Klasa 4 
Zuzia chciała sobie kupić spódnicę za 58 zł i bluzkę za 39 zł.  
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Ile zapłaci za swoje zakupy ? 

Rozw.:.......................................................... 

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

Dała pani banknot 100 zł. Ile złotych reszty otrzyma? 

Rozw.:.................................................... 

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

Klasa 5 
1. Sumą liczb 68, 15 i 22 jest: 
a) 95 
b) 105 
c) 103 
d) 97 
2. 58+*=146 . Znaczek * zastępuje liczbę: 
a) 86 
b) 92 
c) 88 
d) 108 
 
Klasa 6 
Uzupełnij tabelkę. 



TORNISTER                          numer 1 (87) – październik 2014 

44 

 

 

DLACZEGO WARTO CHODZIĆ DO LASU? 
Karolina Ręczajska kl. Va 

 

1. Nasz mózg się dotlenia. 
2. Poznajemy różnorodne elementy 

przyrody. 
3. Las to świetne miejsce na spacer. 
4. Możemy podziwiać piękno 

przyrody. 
5. Zimą możemy zobaczyć sarny 

przy paśnikach. 
6. Możemy biegać wyznaczonymi trasami poprawiając 

kondycję. 
7. Możemy bawić się w podchody. 
8. Możemy posłuchać śpiewu ptaków. 
9. Możemy obserwować zwierzęta. 
10. Możemy robić przepiękne zdjęcia. 
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Karolina Ręczajska kl. Va 
 

1. Zespół Manu Prakasha z Uniwersytetu Stanforda 
stworzył Foldscope: mikroskop optyczny, który drukuje 
się i składa z pojedynczego arkusza papieru jak origami. 

2. Czekoladowy imbryk jest na tyle wytrzymały, by 
pozwolić na 2-min zaparzanie herbaty przed jej 
rozlaniem do filiżanek. 

3. W muzeum nauki Orbi w Jokohamie sprzedaje się 
burgery z bułek wzorowanych na Ziemi. 

4. Japończycy wysłali w kosmos 4-cm figurkę Hello Kitty. 
Znajduje się ona na pokładzie wystrzelonego 16 
czerwca br. z rosyjskiego kosmodromu 
Jasny/Dombarowski satelity Hodoyoshi-3 

5. Manuel Linares stworzył lody Xamaleón, które topiąc 
się, wolno zmieniają kolor. 

6. Jednym, standardowej długości ołówkiem możemy 
narysować linię prostą o długości 50 kilometrów lub 
napisać około 30 tysięcy słów czyli około 40 stron 
gęstego tekstu. 

7. Na jeden kilogram sera, który dojrzewa kilka miesięcy 
potrzeba średnio około 12-15 litrów mleka krowiego, 
około 6-7 litrów mleka owczego i 5-6 litrów mleka 
koziego. 
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Kamila Szostek kl. Va 
 

1 października - obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Muzyki. Święto zostało ustanowione w 1975 roku z inicjatywy 
Yehudiego Menuhina, ówczesnego prezydenta 
Międzynarodowej Rady Muzyki, działającej przy UNESCO. 
Celem obchodów jest pokazanie, jaka muzyka jest wyjątkowa  
i jakie dobro w sobie kryje, oraz promowanie muzyków.  

 
Yehudi Menuhin to amerykański wirtuoz skrzypiec  

i dyrygent. Mimo, iż większą część swej kariery realizował  
w Wielkiej Brytanii, chętnie odwiedzał Polskę, koncertował 
wielokrotnie m.in. w Poznaniu. Jego znaczenie dla polskiej 
muzyki jest ogromne - dzięki niemu powstała Sinfonia Varsovia 
- dziś jedna z najlepszych orkiestr świata.  

 
Międzynarodowy Dzień 

Muzyki to okazja do wielu 
koncertów i innych 
okołomuzycznych wydarzeń. 
Jednym z nich jest uroczysta 
gala wręczenia nagród 
„Koryfeusz Muzyki Polskiej”.  
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GIER NA TELEFON 

Kinga Książek kl. VIb 
 

1. Moy 3 Wirtualne Zwierzątko - Jest to gra polegająca na 
opiece nad małym zwierzątkiem, które nie może być samotne:) 
2. Angry Birds Stella - Jest to ulepszona wersja sławnej gry 
Angry Birds, w której głównym bohaterem jest Stella 
uwięziona w wieży. 
3. Pou - Bardzo popularna gra, którą zna chyba każdy. 
Opiekujemy się zwierzątkiem, które ma swoje potrzeby. 
4. Co Wolisz? - Jest to gra, w której musisz wybierać 
pomiędzy jednym a drugim np.: Wolisz przez całe życie jeść 
jabłka czy śliwki? 
5. My Talking Tom - Opiekujemy się małym kotkiem, z którym 
możemy grać w gry i rozmawiać w każdej chwili ;) 
6. Hill Climb Racing - Jeździmy samochodami i innymi 
pojazdami po różnych terenach.  
7. Dumb Ways to Die - W tej grze musimy zapewnić 
bezpieczeństwo małym bohaterom. 
8. Subway Surf - Ludzikiem uciekamy przed panem 
tramwajowym i mamy do dyspozycji trzy tory. Uważajmy na 
przeszkody! :D 
9. Fruit Ninja Free -  W tej grze musimy stać się Ninją  
i ciachać owoce :) 
10. Candy Crusch Saga - Żeby dostawać punkty. musimy sprawić, 
żeby trzy takie same cukierki lub więcej ułożyły się w linię. 
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