
TORNISTER                           numer 2 (88) – listopad 2014 

1 

TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 2(88) – listopad 2014         nakład 60 sztuk       CENA  2,00 zł 
 

THIS IS „THE VOICE OF POLAND”! 
p. Monika Marciniak 

 
 Kolorowe neony, oryginalna 
scenografia i cztery puste fotele 
jurorów, ale to akurat za chwilę się 
zmieni, bo zaraz zasiądą  
w nich największe gwiazdy polskiej 
muzyki rozrywkowej. Po krótkiej 
zapowiedzi Magdaleny Mielcarz i 
Tomasza Kammela na scenie 
pojawiają się: Justyna 

Steczkowska, Edyta Górniak, Marek Piekarczyk oraz Tomson i 
Baron z zespołu Afromental. Od pierwszego momentu 
nawiązują niezwykle bezpośredni kontakt z publicznością. Tak 
zaczyna się pierwszy dzień nagrań do piątej edycji 
telewizyjnego programu „The Voice of Poland”. 

Ciąg dalszy na str.  24 
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SPIS TREŚCI:
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 Klasy IV w Siedlcach – s. 5; 
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 XII  WOJEWÓDZKI KONKURS EKOLOGICZNY "ŻYJĘ 
EKOLOGICZNIE  NA CODZIEŃ" 

etap szkolny 

Maja Leszczyńska - I miejsce 

Klaudia Tkaczyk - II miejsce 

Julia Grzywacz - III miejsce 

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się Maja 
Leszczyńska. 

opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

 

 WOJEWÓDZKI KONKURS KURATORYJNY  
Z PRZYRODY 

 etap szkolny - do etapu rejonowego zakwalifikowały się: 

MARIA GONTARSKA KL. VIC - 90% 

ALEKSANDRA GNIADO KL. VC - 88% 

opiekun: Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

 

 III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Mińskiego w Piłce 
Nożnej Chłopców. 
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ŻÓŁTA DAMA Z LIWU  
NA WAKACJACH MIKOŁAJKA? 

Wiktoria Rucińska i Kamila Szostek kl. Va 
 
9 października klasa Va i Vb pojechały na wycieczkę do 

okolicznych miast i miejscowości. Pierwszym punktem naszej 
wyprawy były Siedlce i kino w galerii handlowej. Byliśmy na 
filmie pt. „Wakacje Mikołajka ‘’. Film opowiadał  
o przygodach chłopca o imieniu Mikołaj, który był z rodzicami 
na wakacjach nad morzem. Seans był bardzo 
zabawny.  

Drugim miejscem, w którym 
byliśmy był Aqua Park. Na basenie były 
zjeżdżalnie i różne inne atrakcje wodne – 
górska rzeka,  jacuzzi. Bawiliśmy się tam 
półtorej godziny. Zdecydowanie Aqua Park 
wywarł na nas największe wrażenie. 

Następnym punktem naszej wycieczki był Węgrów  
i Bazylika Mniejsza.  Oprócz pięknych fresków na ścianach 
kościoła, mogliśmy obejrzeć lustro Twardowskiego. Każdy 
chciał w lustrze zobaczyć swoją przyszłość. Niektórzy 
zobaczyli w nim ręce z pazurami. Ciekawe, co to znaczy? 

Z Węgrowa pojechaliśmy do zamku w Liwie. W zamku 
mieliśmy lekcję historii o średniowieczu. Pan przewodnik 
opowiadał nam o zwyczajach rycerskich, a potem  
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Daniel Szymański został ubrany w strój rycerza i dostąpił 
zaszczytu pasowania na rycerza. 

W zamku znajduje się muzeum – zbrojownia, które 
również zwiedzaliśmy i oglądaliśmy wiele ciekawych 
eksponatów. Następnie weszliśmy na wieżę przy zamku. Pan 
przewodnik opowiedział nam legendę o Żółtej Damie, która 
tam straszy. Przed wyjazdem z Liwu można było kupić sobie 
pamiątkę. Gdy wjechaliśmy na pętlę autobusową, czekali tam 
na nas rodzice. Chcemy, aby takie wycieczki były organizowane 
bardzo często. 
 

KLASY CZWARTE W SIEDLCACH 
Magda Abramowska klasa IVa 

 
21 października klasy czwarte wyruszyły na wycieczkę 

do Siedlec. Pierwszym punktem wycieczki było  Muzeum 
Regionalne w Siedlcach, które mieści się w ratuszu 
zwieńczonym figurą Atlasa, zwanego przez siedlczan 
,,Jackiem”. Pan kustosz opowiadał nam legendy związane  
z pobliskimi wsiami i miastami.  

Potem pojechaliśmy do galerii handlowej, gdzie mieści 
się również kino „Helios”, aby obejrzeć film pt. ,,Pinokio”. Film 
wszystkim się podobał. Po filmie Pani Joanna Bielińska 
zaprowadziła nas do Mc’Donalda. Mieliśmy również czas wolny, 
i mogliśmy pospacerować po galerii, w której można kupić 
dosłownie wszystko. Czas szybko nam minął i trzeba było 
wracać do domów. Wycieczka bardzo się wszystkim podobała  
i nie możemy się doczekać następnej. 
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BIBLIOTEKA – 
 DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA 

Pani Grażyna Michalska 
 

             W dniach 20 - 24 października  obchodziliśmy 
Tydzień Biblioteki Szkolnej pod hasłem „Biblioteka – dobre 
miejsce dla człowieka”.  
           Od poniedziałku do czwartku uczniowie rozwiązywali 
zagadki literackie w „Konkursie afiszowym”, a odpowiedzi na 
podpisanych kartkach wrzucali do skrzynki w bibliotece. 
Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. 
Poprawnie na wszystkie zagadki (8) odpowiedziała Kinga 
Książek z kl. VIb i ona otrzyma nagrodę główną.  Uczniowie, 
którzy poprawnie odpowiedzieli przynajmniej na 6 zagadek, 
wezmą udział w losowaniu nagrody pocieszenia, są to: Julia 
Zasuwik kl. IIb, Ania Piotrowska kl. IIIa, Weronika Zagórska 
kl. Vc, Iza Kublik kl. Va, Julia Sosińska kl. Vb, Małgosia Grubek 
kl. Vb, Oliwia Gójska kl. Vc. 

            We wtorek odbył się konkurs 
wiedzy ze znajomości książek o Scooby-
Doo. Wzięło w nim udział 16 uczniów, 
którzy wykazali się dużą wiedzą na temat 
działalności Tajemniczej Spółki i 

przyjaciół Scooby’ego. Pierwsze miejsce zajęli: Bartek 
Mojnowski z kl. IIa i Maciek Kuć z kl. IIc, drugie miejsce  
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przypadło Karolinie Szlifarskiej z kl. Va i Malgosi Grubek z kl. 
Vb. Rozwiązanie konkursu plastycznego „Scooby-Doo w naszej 
szkole” nastąpi w listopadzie. 
             W środę dzięki pomocy rodziców członków Klubu 
Miłośników Książki, którzy przygotowali pyszne smakołyki,  
mogliśmy zaprosić czytelników do „Bibliotecznej Cukierni”.   
             23 października sześciu uczniów z klas I-III  
i  szesnastu z klas IV – VI wzięło udział w Powiatowym 
Konkursie Pięknego Czytania Prozy Kornela Makuszyńskiego. 
Do następnego etapu, który odbędzie się 4 listopada w Mińsku 
Mazowieckim zakwalifikowały się: Zosia Kurowska z kl. Ic,  
Amelia Bielińska z kl. IIc,  Ania Mroczek z kl. IVa i Karolina 
Ręczajska z kl. Va.   
              Piątek poświęciliśmy Patronowi Szkoły. Zaproszeni 
goście: p. Magdalena Witon - mama uczennicy kl. I,  
wice-burmistrz Kałuszyna p. Henryka Sęktas, dyr. Biblioteki 
Publicznej p. Anna Andrzejkiewicz, p. Izabela Borucińska – 
bibliotekarka BP i mama ucznia kl. I,  p. Marzena Mroczek – 
nauczycielka matematyki oraz dyr. szkoły p. Marek Pachnik 
czytali uczniom zebranym w bibliotece fragmenty „Antka”  
i „Anielki” Bolesława  Prusa.  Podczas imprezy towarzyszyli 
nam „bohaterowie” utworów patrona: Antek, Anielka, Madzia 
Brzeska i sam Prus. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania 
otrzymał pamiątkową zakładkę do książki.    
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Dużym odzewem cieszyła się akcja „Podaruj książkę 
bibliotece”. Część podarowanych książek przekażemy Centrum 
Nauki Języka Polskiego na Ukrainie aby wesprzeć tę 
instytucję w krzewieniu języka polskiego i przypominaniu  
o pięknie naszej mowy. 

 
 
 
 

 

 27 X 2014r. w naszej szkole przez cały 
dzień trwała sesja fotograficzna. Zdjęcia 
grupowe, legitymacyjne, koleżeńskie, 
portreciki – każdy wybrał coś dla siebie. 

 15 X 2014r. odbyło się krótkie spotkanie 
uczniów klasy VIb z przedstawicielem 
Ministerstwa Obrony Narodowej.  

 15 X miało miejsce zebranie Rady 
Rodziców. Przewodniczącą została wybrana pani Małgorzata 
Leszczyńska – mama Mai  
z kl. Vc i Blanki z kl. Ib.  

 3 X 2014r. naszą szkołę odwiedziło kino objazdowe. Tym 
razem klasy I – III oglądały film pt. „Dzwoneczek i tajemnica 
piratów”, a klasy IV – VI – „Rio 2”. 

 30 IX na klasowym wieczorku bawiła się klasa Va, zaś 16 X 
wspólną zabawę miały klasy czwarte. 
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HARCERZE ZACZYNAJĄ DZIAŁAĆ! 
Wiktoria Rucińska kl. Va 

 
W tym roku szkolnym w gimnazjum została założona 

drużyna harcerska. Pani Justyna Olkowicz-Gut jest naszą 

druhną. Na zbiórki (bo tak nazywają się nasze spotkania) 

chodzą nie tylko uczniowie z gimnazjum, ale i ze szkoły 

podstawowej.  

Harcerze mają swoje kody, które 

tylko oni potrafią rozszyfrować – 

czasami widzicie na korytarzu tajemnicze 

komunikaty. Każdy z nas zna szyfry,  

a także każdy z nas ma swoje przezwisko 

np. ‘”Wilk’’, ‘’Lis’’. Co tydzień płacimy 

składkę, która jest od trzech do pięciu 

złotych. Nasze zbiórki są w każdy czwartek o godzinie 15.30.  

Niedługo, bo już 31 października i 1 listopada przed 

cmentarzem harcerze będą sprzedawać znicze (od godziny 

siódmej lub ósmej do godziny czternastej). 
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LUDZIE LISTY PISZĄ… 
 

W poprzednim numerze „Tornistra”  Pani Monika 
Marciniak  poinformowała nas o wyzwaniu, jakiego podjęła się 
klasa VIb - pisania listów do ważnych, znanych i lubianych 
osób.  

Wysłane listy spotkały się z ciepłym przyjęciem  
i dlatego już dziś możemy zamieścić na łamach gazetki 
najciekawsze odpowiedzi, które przyszły na adres naszej 
szkoły. Mam nadzieję, że to nie koniec korespondencji 
 
 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Prof. Lena Kolarska - Bobińska 

 
Warszawa, 10 października 2014 r. 

 
Uczniowie klasy VI 
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa  
w Kałuszynie 

 

Drogie Uczennice i Uczniowie, 

dziękuję Wam za serdeczny list, w którym tak ciekawie 
opisaliście swoją małą ojczyznę i działania, jakie podejmujecie, 
żeby chronić i promować to najbliższe sercu dziedzictwo. Cieszą 
mnie także Wasze sukcesy, m.in. zdobycie tytułu „Szkoły 
Odkrywców Talentów”. 

Talent to cenny dar, który trzeba pielęgnować i rozwijać przez 
całe życie. Każdy wielki odkrywca był kiedyś jak Wy ciekawym  
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świata uczniem, każdy spotkał na swojej drodze dobrych 
nauczycieli, którzy zaszczepili w nim pasję i pomogli ją potem 
rozwinąć. 

Żeby zachęcić Was do zdobywania wiedzy, a w przyszłości może 
wyboru kariery naukowej, przygotowaliśmy  
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowy program 
kierowany właśnie do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, 
liceów i techników: Uniwersytet Młodych Wynalazców (www. 
nauka.gov.pl/uniwersytet-mlodych-wynalazcow). W ramach tego  
programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić 
wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać  
z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Wszystkie 
dziedziny  nauki są fascynujące, a zgłębianie ich tajników może 
być najwspanialszą z przygód. 

Chciałabym, żeby mój list był dla Was inspiracją. Bądźcie 
dociekliwi i podejmujcie wyzwania. Jeśli myślicie już  
o studiach wyższych to wspaniale. Mam nadzieję, że  
w przyszłości pomoże Wam w podjęciu wyboru jak i gdzie 
kontynuować naukę, nasz nowy portal 
WybierzStudia.Nauka.gov.pl - a tam sprawdzone, oficjalne 
informacje o wszystkich kierunkach, na których można 
studiować w naszym kraju. 

Życzę Wam, żebyście w przyszłości podjęli studia na 
wymarzonym kierunku, który pozwoli najpełniej zrealizować 
Wasze zdolności i pasje. 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Lena Kolarska - Bobińska 
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WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
 

Warszawa, 08. 10.2014r. 
 

UCZNIOWIE KLAS VI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 
BOLESŁAWA PRUSA W KAŁUSZYNIE 

 
Serdecznie dziękuję za pozdrowienia z pięknego Kałuszyna. 
Z przyjemnością przeczytałem Wasz list, w którym  

z dumą piszecie o swoim mieście i szkole, o własnych 
zainteresowaniach i pragnieniu poznawania historii naszego 
kraju, w której Kałuszyn trwale zapisał się jako miejsce bitew 
Powstania Listopadowego. 

Gratuluję Wam zapału i radości ze zdobywania wiedzy, 
życzę wiele wytrwałości w odkrywaniu swoich talentów  
i zachęcam do śmiałego wyznaczania najbardziej ambitnych 
osobistych celów. 

Jestem przekonany, że możecie zrealizować każde 
marzenie. Uczcie się z zapałem, zadawajcie nauczycielom trudne 
pytania, poznawajcie świat, ale pozostańcie patriotami 
Kałuszyna, tego jedynego miejsca, o którym zawsze będziecie 
mogli powiedzieć - jestem stąd, z tej pięknej, bogatej  
w historię ziemi. 

Jeszcze raz dziękuję za miły list, pozdrawiam Was 
serdecznie i łączę wyrazy szacunku dla Waszych rodziców  
i nauczycieli. 

Tomasz SIEMONIAK 
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Na początku października pani Krystyna Osińska 
wysłała pracę Zuzi na „Ogólnopolski Konkurs Literacki 
poświęcony Oskarowi Kolbergowi”. Wyniki konkursu nie są 
jeszcze znane, ale już dziś zachęcam do lektury pięknego listu 
o urokach życia na wsi podczas 
czterech pór roku.  

 

 „LITERACKIE 
SPOTKANIE Z OSKAREM 

KOLBERGIEM” 
Zuzanna Orzepińska klasa Va 

                                                                                                                 
Leonów, 27.09.2014r. 

 

Witaj Franceska! 
 

Dziękuję Ci bardzo za list, który od Ciebie otrzymałam  
i przepraszam za to, że tak długo zwlekałam z odpowiedzią. 
Mam nadzieję, że mi wybaczysz. 

Na wstępie mojego listu gorąco pozdrawiam Ciebie i Twoją 
Rodzinę.  

Piszę ten list, ponieważ bardzo mi Ciebie brakuje. Ostatni 
raz widziałyśmy się ponad rok temu. Było to jeszcze  
w Warszawie, gdzie obie mieszkałyśmy i spotykałyśmy się na 
cotygodniowych zajęciach w Teatrze Buffo. Życie w tak dużym 
mieście bywa niezwykle przyjemne i bogate, ale też hałaśliwe  
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i bardzo szybkie. Na pewno pamiętasz, że moim marzeniem było 
zamieszkać w otoczeniu natury, ale takiej prawdziwej, czyli na 
wsi.  

W ubiegłym roku we wrześniu moje życie zmieniło się 
całkowicie, ale muszę Ci się pochwalić, że jest to cudowna 
zmiana. Pewnie domyślasz się już dlaczego. Mieszkam na wsi, 
która nazywa się Leonów, takiej prawdziwej, polskiej, która  
z każdą porą roku odkrywa przede mną coraz to nowe oblicze. 
Pierwsza jesień jaką tutaj spędziłam, powitała mnie tak 
ogromnym bogactwem kolorów, że moje oczy z trudem odrywały 
się od widoku wielobarwnych drzew i krzewów. Ptaki powoli 
odlatywały do ciepłych krajów i najczęściej było słychać 
poranne pianie koguta, gdakanie kur i inne, codzienne, wiejskie 
odgłosy. Nawet kiedy padał deszcz, a drzewa za oknem zostały 
całkiem gołe, bez liści, nie było mi smutno, bo tuląc do siebie 
moje ukochane kociaki, z okna widziałam w niedużej odległości 
lekko falujący na wietrze las. Zapomniałabym opowiedzieć Ci  
o najfajniejszym, jesiennym wydarzeniu.   

Kiedy już ziemniaki na polu były gotowe do zbiorów, nasi 
sąsiedzi wykopali je, a wielu mieszkańców wsi wspólnie zbierało. 
Muszę przyznać, że nie jest to 
najlżejsza praca, ale w gronie 
znajomych nawet przyjemna. Po 
zakończonej pracy wszyscy 
wspólnie biesiadowali, a w sobotę 
odbyło się „święto ziemniaka”. 
Przy ogromnym ognisku piekliśmy  
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kiełbaski, a w żarze przygotowywały się do zjedzenia ziemniaki. 
Nie wyobrażasz sobie jakie one były chrupiące i pyszne. 
Oczywiście nie tylko objadaliśmy się, ale też odbyło się wspólne 
muzykowanie i śpiewanie. Było to dla mnie nowe, ale bardzo 
przyjemne doświadczenie.  

Po jesiennych słotach nadeszła zima, na którą z lekką 
obawą niecierpliwie czekałam. Kiedy spadł śnieg, ulepiłam 
swojego pierwszego, wiejskiego bałwana. Miał nos z pachnącej, 
soczystej marchewki, buraczane usta i 
policzki, a guziki z prawdziwych 
węgielków. 

 Niedługo jednak się nimi 
cieszyłam, ponieważ sarny, które 
przychodziły do nas po łakocie, zjadły i 
to, co miał na sobie bałwan. Zimowe 
ptaszki, podobnie jak w Łazienkach 
Królewskich, przylatywały do mnie i 
jadły mi wprost z ręki. Mimo chłodu zima na wsi nie była zła. 
Po niej było już tylko coraz piękniej, bo zbliżała się wiosna, a 
wiosna na wsi jest chyba najpiękniejszym zjawiskiem. Wszystko 
wokół zaczęło się zielenić. Obserwowałam jak każdego dnia 
listki na drzewach od maleńkich, zielonych wyrostków stawały 
się coraz większe, aż któregoś słonecznego dnia za moim oknem 
zobaczyłam zielono – białe cuda. To drzewa owocowe pokryły się 
kwiatami i były na wyciągnięcie ręki, a ich zapach był 
przepiekany. Wśród nich wiły sobie gniazdka ptaki, a śpiewały 
tak pięknie, że z przyjemnością wstawałam rano do szkoły. 
Pewnego dnia przytrafiło mi się coś niezwykłego.    
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Nad moją działką, a właściwie prawie nad moją głową, 
przeleciała para bocianów. Wyobrażasz sobie, cóż to była dla 
mnie za frajda, ale to nie koniec. Jeden z nich usiadł na 
kominie mojego domu. Niestety, byłam tak zaskoczona, że nie 
zdążyłam zrobić zdjęcia. Drugi bociek coś zaklekotał i odleciały 
razem do gniazda na drzewie, przy pierwszym domu mojej wsi, 
w którym co roku wysiadują jajka. Później wielokrotnie 
widywałam jednego z nich spacerujących po łące. 

Zaczęło robić się coraz cieplej i nadeszły najbardziej 
oczekiwane przez mnie czasy i pora roku, czyli lato. Strasznie 
żałuję, że nie udało Ci się przyjechać do mnie w czasie tych 
wakacji. Wiem, że lato na Sycylii, gdzie teraz mieszkasz, jest 
wspaniałe, ale nawet nie wiesz, co straciłaś. Wieczorem siedząc 
pod rozgwieżdżonym niebem nie mogłam wyjść z podziwu, jaki to 
cudowny widok, bo niebo nad moim wiejskim domem jest inne niż 
w mieście i najpiękniejsze  na świecie. W dodatku ze stawu 
obok słychać było rechotanie żab. Wszystko to razem 
powodowało, że wcale nie chciało się iść spać. Rano budziło mnie 
pachnące, wiejskie powietrze i ptaki, które śpiewały tak cudnie.  

Wiesz Franceska, że mam też powód do dumy, bo udało mi 
się, oczywiście przy pomocy kolegów i mamy, uratować bobra. 
Któregoś letniego dnia spacerowałyśmy z koleżankami przez wieś 
i na trawie przy drodze zauważyłam leżącego, z trudem 
poruszającego się bobra. Szybko 
powiedziałam o tym mamie, która 
poinformowała odpowiednie służby  
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i po pewnym czasie bóbr, a właściwie ciężarna pani bobrzyca 
została przewieziona do swojego siedliska.  

Lato na wsi to dla rolników czas żniw, więc często było 
słychać odgłosy pracujących na polach kombajnów. Po zbiorach 
znów świętowaliśmy, a nazywamy ten dzień dożynkami. Polega to 
na tym, że rolnicy przygotowują dożynkowy wieniec zwany 
gaikiem, z którym tańczą i śpiewają.  

Gdybyś zajrzała do mojej stodoły, zobaczyłabyś prawdziwą 
słomę i sianko, bo jeszcze o czymś muszę Ci powiedzieć. Od 
kilku miesięcy należę do szkolnego zespołu ludowego 
„Kasianiecka”. Na dożynkach śpiewałam taką oto piosenkę, 
której i Ty powinnaś się nauczyć: 

„Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona, 
A na tej lipce, na tej zieloniutkiej trzej ptaszkowie 

śpiewają. 
Nie byli to ptaszkowie, tylko trzej braciszkowie 
Co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. 
Jeden mówi – tyś moja, drugi mówi – jak Bóg da, 
A trzeci mówi – moja najmilejsza czemuś ty dziś tak 

smutna? 
Jakże nie mam smutna być, za starego każą iść 
Czasu niewiele jeszcze dwie niedziele mogę miły  

z tobą być.” 
 Moja Droga Przyjaciółko, tyle jeszcze chciałabym Ci 

napisać, ale nie chcę Cię zanudzić moim listem i napiszę jeszcze 
tylko o czymś bardzo, ale to bardzo ważnym.    
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     Pamiętasz Franceska jaka byłam 
szczęśliwa, gdy wróciłam z wakacji  
w gospodarstwie agroturystycznym, 
gdzie po raz pierwszy w życiu doiłam 
kozy i zdobyłam certyfikat dojarki?         
Mam trzy kozy. To najlepszy prezent 
jaki mogłam dostać na urodziny. Kiedy 
do mnie przyjedziesz, pozwolę Ci je 
wydoić. Zapewniam Cię, że to 
niesamowite, a świeże, kozie mleko jest przepyszne. Wybacz 
proszę, że się tak rozpisałam, ale o mojej wsi i o tym, co się tu 
dzieje, mogłabym napisać niekończącą się opowieść. 

Lato na wsi, podobnie jak pozostałe pory roku, jest 
cudowne i wyjątkowe.  

Myślę, że kiedy do mnie przyjedziesz i spędzimy tu 
wspólnie wiele wspaniałych chwil, z przyjemnością będziesz tu 
wracać. 

 Pewnie się powtórzę, ale bardzo za Tobą tęsknię  
i z niecierpliwością czekam na list od Ciebie i na Ciebie samą. 

                                                                                     
Twoja przyjaciółka Zuzia 
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Sonda na przerwie 
 

JAKA JEST ZASADA,  
KTÓRĄ STOSUJE PAN/PANI W ŻYCIU? 

Adriana Goździk kl. VIa 
 

Marek Pachnik - Miło być ważnym, ważniejsze być miłym - 
mawia Roger Feder. To taka prościutka zasada dla mnie, ale i 
dla wszystkich, bo każdy gdzieś tam, kiedyś tam, jakąś tam 
pełni rolę społeczną - ojca, wujka, kolegi, radnego, dyrektora, 
sąsiada, nauczyciela, policjanta, sklepowego, kierowcy... I 
wtedy jest bardzo ważnym i odpowiadającym za wiele 
człowiekiem. Wam przecież też czasami zdarza się taką rolę 
pełnić. Więc pamiętajcie, że miło być ważnym, ale ważniejsze 
być miłym. Tego wam życzę. Starajcie się. Ja się staram. 
Joanna Bielińska - Należy być zawsze prawdziwym. 
Agnieszka Borucińska - To co robisz, rób dobrze. 
Izabela Borucińska – Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. 
Agnieszka Broniarek – „Jeśli jest noc, musi być dzień. Jeśli 
łza - uśmiech”. (ks. Twardowski) 
Robert Gójski - Ciesz się każdą chwilą. 
Krystyna Jędrzejkiewicz – Uczciwość i dobroć, która do nas 
powraca. 
Elżbieta Kalisz - Żeby szanować innych i siebie. 
Dorota Kobeszko - Miej serce i patrz w serce.  
Jolanta Kopczyńska – Kochaj i bądź kochany. 
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Teresa Kowalska - Punktualność, systematyczność, lojalność, 
rzetelność, uczciwość. 
Monika Marciniak - Nigdy nie martwię się 
na zapas. 
Grażyna Michalska - Uczciwość, 
lojalność. 
Katarzyna Mroczek - Szanuj drugiego 
człowieka. 
Marzena Mroczek - Uczciwość, szczerość, prawdomówność, 
punktualność, sumienność. 
Barbara Pachnik - Wszystko zdobywa się uczciwą pracą. 
Ewelina Pachnik - Żyć tak, żeby nikogo nie skrzywdzić. 
Ewa Paruzal - Należy być punktualnym, dotrzymywać danego 
słowa. 
Katarzyna Pawlikowska - Zasadą życia jest postępowanie tak, 
żeby przez ciebie nikt nie płakał. 
Sylwia Pernach - Wszyscy są według siebie równi. 
Krystyna Raczyńska - Uczciwość. 
Krystyna Sękas - Być dobrym człowiekiem,  pomagać innym, 
kochać bliźniego. 
Wanda Stryczyńska - Jeśli jestem wymagająca dla siebie, to i 
dla innych. 
Alicja Wąsowska - Nigdy się nie spóźniać, pracować wytrwale. 
 Lidia Wierzbicka - Nie oszukiwać, być pogodnym i radosnym. 
 Dominika Włodarczyk - Kochaj i bądź kochany. 
 Anna Wolska - Bycie uczciwym wobec siebie i innych. 
Sławomira Wójcik - Zawsze mówić prawdę. 
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SPROSTOWANIE 
W poprzednim numerze „Tornistra” nauczyciele 

podczas sondy odpowiadali na pytanie:  "Z kim 
chciałaby/chciałby Pani/Pan spędzić chociaż minutę?". 

 Nasza redaktorka dokonała skrótu myślowego, 
natomiast pełna odpowiedź pana dyrektora Marka Pachnika 
brzmiała: 

 
"Hominem quero - filozof Diogenes krążył ulicami Aten 

w biały dzień z zapaloną latarnią w ręku i słowami na ustach - 
SZUKAM CZŁOWIEKA.  

A gdyby dzisiaj przybył do nas, do szkoły, do 
Kałuszyna? Długo by szukał? Znalazłby? Tak. Znalazłby 
mnóstwo dobrych ludzi. Dodałby jeszcze kilka innych cytatów - 
OTO CZŁOWIEK czy  CZŁOWIEK, TO BRZMI DUMNIE. 

Takie naszły mnie refleksje na okoliczność Waszego 
pytania i goszczonych dzieci z kraju ogarniętego wojną.  
Wszyscy, do których się zwróciliśmy o współudział bez chwili 
namysłu powiedzieli - TAK. Rodzice pod swoje dachy i do łóżek 
przyjęli 31 małych Ukraińców. Żywią ich, nocują, dbają jak  
o własne. Pracownicy Szkoły Podstawowej organizują zajęcia, 
wycieczki, wyjazdy, zabawy. Właściciele barów i restauracji 
zaprosili na obiady. Przedsiębiorcy wspierają finansowo. Ksiądz i 
parafianie. Pracownicy Domu Kultury, Biblioteki, Banku 
Spółdzielczego. Dziękuję, dziękuję. 

I z nimi. Z tymi ludźmi chciałbym spędzić nie minutę,  
a więcej. Dziękuję, że to z Nimi i wśród Nich mogę spędzać 
całe dnie".  

 
Przepraszamy! 
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Rozpoczynamy w „Tornistrze” nowy cykl artykułów pod 
wspólnym tytułem „Opowiem Wam o…” Jako pierwszego 
poprosiliśmy o opowieść pana dyrektora Marka Pachnika.  

 
 
 

Pan Marek Pachnik 
 
 

Gdy byłem w Waszym wieku, a byłem, chociaż trudno 
pewnie Wam w to uwierzyć, to ojciec mnie i mojego brata 
straszył sielmą. Sielma była/był (nie wiem) groźna/groźny, 
zła/zły, niedobra/niedobry szczególnie dla dzieci, które coś 
tam broiły, rozrabiały, były niegrzeczne. Naturalnym 
środowiskiem, w którym sielma występowała/występował były 
ciemne podwórka, zakrzaczone tereny. Mogła/mógł być 
wszędzie. Szczególnie tam, gdzie było ciemno. I co? I baliśmy 
się jej/go strasznie. Chociaż nigdy sielmy nie widzieliśmy, ani 
nie spotkaliśmy nikogo kto ją/go widział. 

Więc moja prośba. Jeśli ktoś z Was lub Waszych 
znajomych widział sielmę, to proszę niech opowie mi  
o niej/nim. Narysuje, opisze, 
wyrzeźbi. Cokolwiek, co po tylu 
latach mogłoby mi pokazać czym/kim 
straszył nas ojciec i czego/kogo tak 
bardzo się baliśmy.  
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Zuzanna Orzepińska kl. Va 
 

Dlaczego w naszej szkole jest 
dogoterapia? 

  
Trzy lata minęły pierwszego września od momentu, gdy 

Marcel pierwszy raz pojawił się w naszej szkole. Jest odtąd z 
nami i wśród nas. Trudno byłoby pewnie już sobie wyobrazić 
jakby to było, gdyby go nie było. 
Choć czasami zadajemy sobie pytania: 
- Po co nam Marcel? 

Znam kilka waszych odpowiedzi 
- Bo tak jest inaczej. 
- Bo gdy mi nijak, to mogę na przerwie przyjść do Marcela. 
- Bo Marcel mnie i moje koleżanki wycisza. 
- Bo tak jest fajnie. 
- Bo gdy z nim przed lekcjami się bawię, to potem miło 
zaczyna się dzień. 

I w ten sposób Marcel stał się naszym terapeutą o 
specjalności - dogoterapia. Pewnie on o tym nie wie... ale... 
Może wie, bo czasami jakoś tak dziwnie znacząco zamerda 

ogonem i jakby się uśmiechał i coś tam pod nosem zaszczeka. 
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THIS IS „THE VOICE OF POLAND”! (c.d. ze str. 1) 
p. Monika Marciniak 

 
 Zajmuję miejsce na widowni nad trenerami, ale zaraz 

zmieniam decyzję, bo stąd nie widać wystarczająco dobrze ani 
uczestników, ani jurorów. Przecież nie po to przyjechałam do 
Studia ATM w Warszawie, żeby martwić się, że coś umknie 
mojej uwadze. Zbiegam więc po schodach i siadam  
w pierwszym rzędzie, po prawej stronie. Teraz jest idealnie! 
Zaczynają się „Przesłuchania w ciemno”. Wchodzi pierwszy 
uczestnik. Zanim pojawi się na scenie, jest jeszcze 
niepewność, a zarazem ciekawość: kim jest? jak wygląda? jak 
zaśpiewa, a przede wszystkim czy któryś z jurorów odwróci 
się w trakcie jego występu?  Justyna decyduje się jako 
pierwsza, za nią wciskają guzik chłopaki z Afromental. 
Publiczność zrywa się z miejsc, jest głośna owacja na stojąco, 
kamery bezustannie kołują nad głowami. Czasami ma się 
wrażenie, że kamerzysta stracił nad nimi 
panowanie, ale na szczęście to tylko 
złudzenie. Pięć godzin nagrań mija bardzo 
szybko, następuje dwugodzinna przerwa na 
obiad. Jest to też doskonała okazja, żeby 
poznać kulisy programu, odwiedzić kącik 
Radia ZET czy też przysiąść na chwilę  
w wygodnym fotelu jurora.  

Druga część nagrania mija jeszcze szybciej. 
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Wszyscy bawią się doskonale, zarówno trenerom, jak i 
widowni dopisują humory. Może tylko uczestnicy są lekko 
stremowani. W krótkiej przerwie technicznej kierownik planu 
włącza muzykę. Justyna, Marek i Edyta zaczynają tańczyć, 
ktoś z publiczności świętuje właśnie 18-te urodziny. Słychać  
głośne „Sto lat”, są życzenia i uściski trenerów, a przez 
widownię kilka razy przetacza się  „meksykańska fala”. Jest 
naprawdę wesoło i przyjemnie. Daję się ponieść emocjom, 
jakie panują w hali nagrań. W głowie pojawia się  myśl, żeby 
przyjechać jeszcze na jeden dzień. I jadę, tym razem po 
południu, ale atmosfera panuje ta sama, wesoła, serdeczna  
i niepowtarzalna. Uczestnicy są mniej lub bardziej pewni 
siebie, za to jurorzy cały czas w formie, żartobliwi, 
bezpośredni i ciągle blisko publiczności. Kiedy późnym 
wieczorem gasną ostatnie światła na scenie, a w studiu zostaje 
już tylko nieliczna część widowni, trenerzy schodzą do swoich 
fanów. Chętnie pozują do  wspólnych zdjęć, rozdają 
autografy, prowadzą rozmowy. Ja również korzystam z tej 
niecodziennej sytuacji i proszę jurorów o autograf. Zamieniam 
słowo z Justyną, Edytą, Markiem, Tomsonem  
i Baronem. Pamiątkowe fotografie przypominają mi  
o spotkaniu z nimi. Teraz mam co wspominać, ale nie trzeba mi 
zazdrościć. Wystarczy wysłać drogą e-mailową zgłoszenie do 
programu, żeby wziąć udział w najbliższych nagraniach. 
Naprawdę warto! 
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Pedagog szkolny Agnieszka Borucińska 
 

Ta historia nie wydarzyła się w naszej szkole, ale jest 
prawdziwa… 

Ola dołączyła do klasy V w połowie roku szkolnego. 
Nikt za mocno jej nie polubił. Za bardzo się wszystkim 
przejmowała, była jakaś dziwna. Bała się wszystkich lekcji, 
chociaż była zawsze dobrze przygotowana. Kiedyś na jęz. 
polskim pani wywołała ją do odpowiedzi, a ona nie umiała 
odpowiedzieć bez jąkania się z nerwów. To trwało dość długo.  

Aż kiedyś koleżanka z klasy – 
Agata - spotkała ją w toalecie strasznie 
płaczącą. Było to przed sprawdzianem  
z matematyki. Ola nie chciała iść na tę 
lekcję. Agata wystraszyła się, poszła do 
pokoju nauczycielskiego, poprosiła 
wychowawczynię i wszystko jej 
opowiedziała. Jaki był finał tej historii?  

Oli i jej rodzicom pomógł psycholog, na spotkania  
z którym przychodzili przez jakiś czas i który pomógł im 
zrozumieć, że zachowanie Oli nie ma nic wspólnego  
z lenistwem, że tak się czasami zdarza… Szkolnym strachom 
może sprzyjać zmiana szkoły, przeprowadzka do innego  
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miasta, kłopoty finansowe czy zdrowotne rodziców i inne 
trudne sytuacje.  

Czy wychowawczyni to jedyna osoba, do której można 
się zwrócić, jeśli podejrzewamy, że ktoś z klasy ma podobne 
problemy? Oczywiście, że nie. Porozmawiajmy z taką osobą, do 
której mamy zaufanie. To może być ulubiona nauczycielka, 
rodzice czy inny dorosły. Bez względu kogo wybierzesz – nie 
wahaj się, w końcu chodzi o to, by komuś pomóc. Jeśli możesz 
to zrobić, nie ma na co czekać. Po prostu zrób pierwszy krok… 
 

 
 
 

PANIĄ WIESŁAWĄ SZYMAŃSKĄ 
Karolina Ręczajska kl. Va 

 
Przyroda – las. 
Klasa Va – dyscyplina. 
Pies – przyjaciel. 
Kwiaty – działka. 
Windsurfing – relaks. 
Taniec – samba. 
Śpiew – impreza. 
Chorwacja – słońce. 
Akordeon – Wiesia. 
Syn – duma. 
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Sonda na przerwie 
  

W TYM ROKU SZKOLNYM ZAMIERZAM… 
Karolina Chaberska kl. Va 

 
I c – Martyna Duniec - Być dobrą koleżanką i dobrze się 
uczyć. 
Id – Anastazja Kruszewicz – Dostawać same 5. 
 
II a –  Paulina Duniec - Być dobrą  
koleżanką i dobrze się uczyć.  
II b - Julia Sosińska – Zamierzam 
dostawać same 6. 
II c - Amelia Bielińska – 
Zorganizować imprezę na koniec 
roku. 
 
III a -  Maja Ołowska – Mieć dobre oceny. 
III b – Ewelina Dąbrowska – Dostawać same 6. 
III c- Julia  Cembrowska – Zjeść dżdżownicę.piątka 
 
 
IV a – Magda Abramowska – Dostać świadectwo  z czerwonym  
paskiem. 
IV b – Julia  Muszelik – Uczyć się. 
IV c- Karolina Proczka – Mieć dobre oceny. 
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V a – Klaudia Florkowska – Poprawić zachowanie i oceny.  
V b - Małgosia Grubek – Brać udział w konkursach. 
V c – Julia Makowska – Mieć czerwony pasek i brać udział w 
konkursach. 
 
VI a - Paulina  Pachnik – Ukończyć szkołę z czerwonym 
paskiem. 
VI b - Kinga Książek – Więcej się uczyć. 
VI c - Natalia Bogdan – Czytać więcej książek. 
 
 

 
 
 

Kamila Szostek kl. Va 
 

Czy wiecie, że 25 listopada obchodzimy Światowy 
Dzień Pluszowego Misia? Tak! To święto naszych ukochanych 
pluszaków!  

A czy wiecie skąd w ogóle wzięły się pluszowe miśki? 
Są dwie różne historyjki, opowiadające o początkach misia. 
Pierwsza z nich mówi, że w 1902 roku prezydent Stanów 
Zjednoczonych pojechał na polowanie. Jego towarzysz 
postrzelił małego niedźwiedzia. Gdy prezydent zobaczył 
małego, przerażonego zwierzaka, kazał go koniecznie puścić na 
wolność!         
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Ta historia została opisana w gazetach i bardzo 
spodobała się ludziom. Wtedy właśnie właściciel jednego ze 
sklepów postanowił wyprodukować zabawkę – pluszowego misia. 
Dostał na to pozwolenie samego prezydenta. Na cześć jego 
imienia, Teodor „Teddy” Roosevelt miś został nazwany „Teddy 
bear”. Tak mówi się na pluszowe misie do dziś. 
 

Druga historia opowiada o Niemce, 
która była sparaliżowana. Dla zabicia czasu 
szyła różne zwierzaki z materiału. Potem 
jej siostrzeniec skorzystał z pomysłu  
i otworzył fabrykę pluszowych zabawek. 
 

Nie wiadomo jak było dokładnie, ale 
najważniejsze, że pluszowe misie są chyba najpopularniejszą 
zabawką świata! Każdy miał lub ma swojego misia! Nawet 
niektórzy dorośli! 

Misie zrobiły się tak popularne, że zaczęły powstawać 
o nich bajki. Najsławniejsze misie, to chyba: Kubuś Puchatek, 
Miś Uszatek, Coralgol, Balloo z „Księgi Dżungli”, Miś 
Paddington, Gumisie, Troskliwe Misie, Miś Yogi.  
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Zuza Orzepińska Va 
 

Zachęcam wszystkich do wizyty w szkolnej bibliotece, 
bo znajdziecie tam bardzo wiele ciekawych książek, idealnych 
na długie, jesienne wieczory. 

 Młodszym z klas I-III polecam 
lekturę książki pt: "Serce lasu" autorstwa Lidii 
Miś. Opowiada ona o przygodach 
wielu bajkowych stworzeń między innymi: 
nimfach, elfach, trollach, skrzatach i smokach. 

Nie zabrakło tu również historyjek o 
wróżkach, jednorożcach i księżniczkach. Książka 
jest bardzo ciekawie napisana, a barwne ilustracje wspaniale 
obrazują życie i przygody bajkowych mieszkańców lasu. 

Młodzieży z klas IV-VI polecam książkę pt: 
"Godzina pąsowej róży" Marii Kruger, za sprawą 
której przeniosłam się w czasie, a dokładnie 
cofnęłam się do dziewiętnastego i dwudziestego 

wieku wraz z  bohaterką nastoletnią Andą. Jej marzeniem 
było zostać sławną pływaczką. Za sprawą czarodziejskiego 
zegara jej życie uległo całkowitej metamorfozie. Podróż w 
czasie okazała się dla niej niesamowitą, ale i pouczającą 
przygodą. 

Czytając ten utwór na pewno nie będziecie się nudzić. 
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Uczniowie klasy Vc na lekcji jęz. polskiego rozmawiali 
o podaniach. Jako pracę domową, mieli za zadanie napisać 
podanie o powstaniu miejscowości, w której żyją. Oto cztery 
ciekawe prace wybrane przez panią Sylwię Pernach. 
 
Aleksandra Gniado „Jak powstał Kałuszyn???” 

Jesień 1422 roku, wojska chorągwi liwskiej wracają  
z kolejnej wojny polsko-krzyżackiej. Umęczone konie pocą się, 
żołnierze narzekają na otarcia, rany. Jednak idą dalej…  

- Wasza Książęca mość, nie chcę podważać waszego 
Królewskiego zdania, ale proponuję postój. - powiedział jeden 
z rycerzy.  – Nie, nie możemy zrobić postoju. Wytrzymajcie 
jeszcze trochę, do naszego grodu jeszcze tylko 2 dni drogi - 
odpowiedział władca. 

Akurat szli przez las. Po kilku godzinach nieprzerwanego 
marszu dotarli do wzgórza. Pogoda była okropna. Padało i na 
dodatku zbierała się na burzę, co 
spowodowało, iż  owe wzniesienie 
otoczone było kałużami. Wojsko 
mokre, poranione i poobcierane od 
ciężkich zbroi wreszcie dotarło na 
suchy szczyt wzniesienia. 

- Po waszym wyglądzie 
stwierdziłem, że możemy tu rozbić 
obóz na tą noc, abyście nabrali sił - 
powiedział książę.  
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- Huraaa!!- rozległ się głośny krzyk wojaków, którzy mimo 
swojego zmęczenia znaleźli krztynę energii na radość. Godzinę 
się przespali, następnie zabrali się za budowę obozu. 

- Dla księcia - uzgodnili rycerze – wybudujmy dom  
z fundamentami, nie jakiś lichy namiot! - i zabrali się do pracy. 
Kiedy jeden z  nich kopał, natknął się na złotą skrzynkę. 
Wojacy ją otworzyli, a w środku znaleźli około tysiąca małych 
buteleczek ze złotym płynem w środku. Na spodzie skrzyni 
było napisane ,,Kiedyś żył tu Dziad z brodą długą na siedem 
mil. Wypij jego płyn, a będziesz silny jak nikt”. Rycerze 
zastosowali się do tego zapisku, podzielili się buteleczkami 
(dla każdego po dwie) i zyskali moce PŁYNU, dzięki czemu 
mieli siłę wybudować tam nie OBÓZ lecz OSADĘ. Z racji, że 
wzgórze otaczały kałuże deszczowe, założoną tam OSADĘ 
nazwano KAŁUŻYN. Jednak z biegiem lat ludzie nie mówili 
KAŁUŻYN lecz KAŁUSZYN. 

 
Radosław Bujański  

Dawno, dawno temu żył sobie człowiek o imieniu 
Krzysztof Kałuszyn. Miał jedno największe marzenie, 
zbudować własną osadę. Kiedyś wyszedł bardzo daleko od 
osady, w której mieszkał i szedł dniami i nocami, aż w końcu 
znalazł jakąś chatkę. Wszedł do niej i spotkał czarownicę. 
Ugościła go zupą ugotowaną według własnego przepisu  
i zaproponowała mu nocleg. Krzysztof bardzo się zdziwił, że 
czarownica jest taka gościnna, ale po paru minutach zapadł  
w sen, ponieważ zupa była zatruta. Miał jednak sporo 
szczęścia, gdyż tej nocy obok chaty czarownicy    
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przechodziła gromada wędrownych mnichów. Sądzili, że w 
chacie czarownicy będą mogli odpocząć po trudach podróży. 
Czarownicy jednak nie było, gdyż właśnie tej nocy na Łysej 
Górze odbywał się zlot. Odleciała na swej miotle w siną dal, 
zostawiając Krzysztofa na pastwę losu. Dobrze, że 
braciszkowie znaleźli w pół martwego 
Krzysztofa. Dzięki swej mądrości i 
znajomości cudownych ziół, odratowali 
nieszczęśnika. Gdy się obudził był w małym 
klasztorze, gdzie mieszkali mnisi. Byli ubrani 
w brązowe habity, mieli długie nosy i obie 
ręce trzymali złączone w rękawach. 
Krzysztof po kilku tygodniach odzyskał siły. 
Z okien wieży klasztorowej ujrzał 
przepiękną wysoczyznę, na której 
postanowił się osiedlić. Mnisi pomagali mu w budowie. I tak 
osada z roku na rok rozkwitała. A nazwę wzięła od nazwiska 
swojego założyciela i zwała się Kałuszyn.  

 
Paweł Wąsowski 

Dawno temu w małym miasteczku mieszkała królowa 
Viktoria. była bardzo bogata i mądra. Będąc młodą 
dziewczynką marzyła o tym, żeby założyć  klub sportowy, ale 
jej ojciec i matka kazali, żeby odziedziczyła  po nich tron. 
Viktoria bardzo lubiła kolor żółty, więc kiedy stała się  
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królową, kazała przemalować pałac na żółto. Zawsze wieczorem 
siedziała sobie na niewielkim pagórku, niedaleko zamku, 
przyglądając się mu. Pewnej wieczerzy po deszczu królewna 
znów poszła na pagórek.  Gdy miała wracać do zamku zobaczyła  
czarnego kozła, który przed czymś uciekał. Niestety kozioł 
pośliznął się na kałuży i upadł tracąc życie.  Na upamiętnienie 
historii miasteczko nosi nazwę Kałuszyn,  
a herbem jest czarny kozioł na żółtym tle.   
 
Stanisław Chabiera 

PATOK - Niektórzy sądzą, że nazwa miejscowości,  
w której mieszkam wywodzi się z legendy o następującej 
treści. 

Dwoje ludzi przemierzało świat w poszukiwaniu 
miejsca, w którym mogliby się osadzić. Podróżowali wiele 
miesięcy. Pewnego dnia zmęczeni podróżą postanowili zrobić 
postój i napoić konie. Nagle rozpętała się przeraźliwa burza. 
Podróżnicy ogarnięci strachem postanowili przeczekać 
nawałnicę. Nad ranem, gdy już musieli ruszać, spojrzeli na 
wielki,  stojący przed nimi kamień. Nagle głaz z wielkim hukiem 
pękł i wylała się z niego krystalicznie czysta woda tworząc 
potok. Mężczyzna zdumiony widokiem postanowił wraz ze 
swoją żoną pozostać na tej ziemi i nazwać ją Potok.  
Z biegiem lat miejsce to się zaludniło, a  mieszkańcy 
przekręcili nazwę Potoku na Patok i tak już zostało do dnia 
dzisiejszego. 
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Zuzanna Sosińska kl. Va 

 
Klasa 1 
Maja przeczytała książkę w ciągu dwóch tygodni. 
Ile to jest dni? 

………………………………………………………………………………….. 

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

 
Klasa 2 
Ola ma 14 lat, jej siostra Kasia jest od niej o 12 lat młodsza. 
Ile lat ma Kasia? 

…………………………………………………………………………………. 

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

 
Klasa 3 
W tłusty czwartek Sławek zjadł 3 
pączki,  a Grzesio 4 razy więcej.  O ile 
więcej pączków zjadł Grzesio? 

………………………………………………………………………… 

Odp.:.................................................................. 
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Klasa 4 
Cennik w sklepie Toys 
Lalka - 3zł 40gr; Miś - 2zł 75gr; Samolot - 3zł 65gr    
Jarek kupił samolot i misia. Ile zapłacił za te zabawki? 

…………………………………………………………………………………………….. 

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

  
Klasa 5 
W stadninie „Konik Polny” jest 48 koni. Klaczy jest 3 razy 
więcej niż ogierów. Ile jest ogierów w tej stadninie? 

…………………………………………………………………………………………… 

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

Klasa 6 
 Pociąg miał przyjechać o godzinie 2:35, a przyjechał dopiero o 
godz. 6:12. Ile wynosi opóźnienie pociągu? 

…………………………………………………………………………………………… 

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

Która z liczb jest podzielona przez 5? 

 A) 34  B) 391  C) 828   D) 75   
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Karolina Chaberska kl. Va 

JAKIE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  
BYŁY ORGANIZOWANE W SZKOLE,  

KIEDY BYŁAŚ UCZENNICĄ? 
 

Babcia: Jak byłam uczennicą to byli harcerze, chór i kółko 
taneczne, na którym tańczyliśmy i śpiewaliśmy. Ja nie 
należałam do żadnego kółka. 
 
Mama: Kiedy  byłam uczennicą, nie było tylu zajęć co dziś. 
Był tylko chór i harcerze. Ja należałam do harcerzy. Na 
zbiórkach bawiliśmy się w podchody, w klasy i czasami  
robiliśmy sobie ognisko.  
 
Ja: Teraz są różne koła pozalekcyjne. Ja na niektóre z nich 
uczęszczam.  W poniedziałek mam kółko z matematyki, 
we wtorek kółko z j. angielskiego i kółko informatyczne.  
W środę mam spotkanie koła miłośników książki. W czwartek 
jest koło polonistyczne, gazetka  i 
harcerze.  A w piątek Fleciki. To 
jest kilka moich zainteresowań. 
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ARBUZA 
Natalia Zaliwska kl. I gimnazjum 

 
1. Arbuz redukuje ciśnienie krwi. 
2. Redukuje tkankę tłuszczową. 
3. Nawadnia organizm. 
4. Przyczynia się do poprawy 

stanu zdrowia oczu. 
5. Utrzymuje wątrobę w dobrym 

stanie. 
6. Poprawia nastrój. 
7. Arbuz jest dobry dla serca. 
8. Likopen zawarty w arbuzie jest efektywny w walce  

z rakiem. 
9. Zawarta w arbuzach witamina B6 wspomaga nasz 

metabolizm i poziom energii w organizmie. 
10. Częste jedzenie arbuza poprawia stan naszej skóry.  
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Natalia Zaliwska kl. I gimnazjum 
 

 W Paryżu mieszka więcej psów niż dzieci? 
 Chrematofobia to chorobliwy lęk przed pieniędzmi? 
 Co minutę na YouTube wrzucane jest 24 godziny nagrań 

wideo? 
 Po wpisaniu w Google literki „e” przejdziemy do pełno 

funkcjonalnego kalkulatora Google? 
 Źrenice kozy mają prostokątny kształt? 
 Do 75 roku życia Twoje serce przepompuje 200 mln 

litrów krwi - wystarczająco dużo, aby nowojorski 
Central Park zamienić w basen o głębokości 15 m? 

 Jedna doba na Merkurym trwa około 1408 godzin? 
 W Polsce najpopularniejszym imieniem dla psa jest 

Burek? 
 Zestresowana ośmiornica 

potrafi odgryźć sobie 
własne ramię? 

 Na każdego człowieka na 
ziemi przypada około 30 
ptaków? 
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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 2 (88) 

LISTOPAD 2014r. 
 
 
 
 

 

ŻYCZENIA PANI MONIKI MARCINIAK  
DLA „TORNISTRA” 

 
Życzę dzisiaj na 10-te urodziny, 
Żeby „Tornister” został gazetką każdej rodziny, 
A przez następne dziesięć lat 
Rozwinął skrzydła i podbił świat. 
 
DZIĘKUJEMY! 
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FILMÓW NA DVD 

Kinga Książek kl. VIb 

 

1. „Pan Peabody i Sherman” - komedia animowana dla 
całej rodziny. Pan Peabody jest geniuszem, naukowcem 
i... psem! Wraz ze swoim adoptowanym synem 
postanawiają cofnąć się w czasie i naprawić przeszłość. 
A to dopiero początek ich przygód. 

2. „Mikołajek” - Prześmieszny film dla każdego człowieka. 
Losy chłopca, który przeżywa wiele ciekawych historii 
ze swoimi kolegami. Resztę zobaczycie sami :) 

3. „Turbo” - historia ślimaka, który 
chciał spełnić marzenie. Marzeniem 
tym było wziąć udział  
w wyścigach. A dzięki swoim nowym 
przyjaciołom to marzenie powoli 
zaczyna ruszać z miejsca ;) 

4. „Królowa Śniegu” - W krainie pokrytej śniegiem 
Królowa Śniegu postanawia, że na całym świecie 
zniszczy u ludzi emocje. Porywa chłopca, który ma jej 
pomóc. Na pomoc wyrusza jego siostra Gerda. 

5. „Ralph Demolka” - W świecie gier są również złe 
strony, a jedną z nich jest tytułowy Ralph Demolka. 
Postanawia stać się dobrą postacią i dostać medal.  
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Trafia do świata cukierków, gdzie spotyka słodką 
koleżankę, która mu w tym pomoże. 

6. „Zambezia” – film, w którym ptaki 
mają swoją krainę czyli tytułową 
Zambezię. Jeden z ptaków z okolic 
Zambezi postanawia wbrew woli ojca 
opuścić miasto i polecieć do 
największego miasta ptaków, gdzie 
pozna nowych przyjaciół. 

7. „Koszmarny Karolek” - Karolek z Klubu Purpurowej 
Czaszki dowiedział się, że kuratorzy postanawiają 
zamknąć ich szkołę! Mimo, że Karolek nie jest 
wielbicielem szkoły, zamierza ją uratować. 

8. „Muppety” - Walter czyli największy fan Muppetów na 
świecie dowiaduje się, że teatr Muppetów ma zostać 
zamknięty i chce go uratować ze swoim bratem. 

9. „Piłkarzyki rozrabiają” - Tymek, który jest mistrzem 
grania w piłkarzyki musi uratować swoje miasteczko  
i pomogą mu w tym jego mali koledzy. 

10. „Mambo, Lula i piraci” - Małpa o imieniu Mambo jest 
strażnikiem plaży, na której spotyka swoją dawną 
miłość. Na plaży pewien małpi biznesman podrywa Lulę. 
Mambo nie może o niej zapomnieć. Sami zobaczcie, jak 
skończy się ta miłosna historia :) 
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SAŁATKA EKSPRESOWA 

Karolina Chaberska kl. Va 

 
SKŁADNIKI:  
Słoik korniszonów (lub ogórków konserwowych), 
mała puszka groszku konserwowego, 
25 dag sera żółtego, 
5 jaj, 
mały słoik majonezu, 
sól, pieprz, ewentualnie mielona papryka 
 
WYKONANIE: 
Ogórki i ser zetrzeć na dużych oczkach tarki. 
Starte ogórki lekko odsączyć. 
Ugotowane na twardo jaja 
posiekać, dodać groszek 
konserwowy, majonez, sól, 
pieprz i dobrze wymieszać. 
Sałatkę podawać dobrze 
oziębioną. 
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Wiktoria Rucińska kl. Va 

 
1. Uczniowie mają je codziennie są w szkole.  
2. Rozdawane w Dniu Nauczyciela.  
3. W kopercie. 
4. Jest w niej dużo książek.    
5. Potrzebna nam do życia. 
6. Ważniejsze niż kartkówki. 
7. Dla zwierzątka domowego. 
8. Mieszka w niej w lesie ptak. 

 
 
 

Na ostatnich dwóch stronach czekają na Was gry  
i zabawy słowne związane z Halloween. Poćwiczcie Wasz  
j. angielski w praktyce. Miłej zabawy!     
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