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LUDZIE LISTY PISZĄ… 
 

W bieżącym „Tornistrze” zamieszczamy kolejne listy, 
które przyszły do naszej szkoły w odpowiedzi na „akcję” klasy 
VIb pisania listów do ważnych, znanych i lubianych osób. Miłej 
lektury! 

 
 

 
Warszawa 30. 10. 2014 

 

Do Koleżanek i Kolegów z VI klasy SP w Kałuszynie. 
Moi drodzy! 

 

Ucieszył mnie ogromnie list, jaki od Was otrzymałem. 
To ważne, że młodzi ludzie tacy jak wy interesują się światem 
dookoła.  

Pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów, ciekawości 
świata i dobrej zabawy, zwłaszcza przy wydawaniu gazety 
TORNISTER. 

Kamil Durczok 

(inne listy na str. 10-11) 
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 Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej "Tobie Ojczyzno 
śpiewamy" 
kategoria: kl. I - III 
I miejsce - Urszula Włodarczyk i Dominika Dmowska kl. IIc 
opiekunowie: p. Agnieszka Broniarek i p. Wanda Stryczyńska 
 
 XIV Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Mój Powiat – 
kraina pełna ekologicznych krajobrazów” 
wyróżnienie - Marta Kwiatkowska kl. IVc  
opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 
  
 Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania Prozy Kornela 
Makuszyńskiego  
kategoria: kl. I - III 
III miejsce - Amelia Bielińska kl. IIc 
opiekun: p. Agnieszka Broniarek 
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 Powiatowy Przegląd Patriotyczny "Tu wszędzie jest 
moja Ojczyzna" 
kategoria: plastyka kl. IV - VI 
III miejsce - Maja Leszczyńska kl.Vc 
opiekun: p.Wanda Stryczyńska 
  
kategoria: recytacja kl. IV - VI 
wyróżnienie: Anna Mroczek kl. IVa 
opiekun: p. Krystyna Osińska 
  
kategoria: śpiew kl. IV - VI 
I miejsce: zespół "Fleciki" 
opiekun: p. Wanda Stryczyńska 
 
Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie piosenki śpiewanej 
w okresie Powstania Warszawskiego przyznano 
zespołowi Fleciki 
opiekun: p. Wanda Stryczyńska. 
 

  
15 - 23 listopada 2014 
Pani Magdalena Kłoszewska 

 
Tydzień Edukacji Globalnej jest 
międzynarodową akcją edukacyjną zwracającą 
uwagę Europejczyków na problemy 
ogólnoświatowe takie jak prawa człowieka, 
ubóstwo, zmiany klimatu, zanieczyszczenia 

środowiska czy konflikty.       
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W Polsce ten tydzień obchodzony jest po raz 16. Tegoroczna 
edycja pod hasłem „Bezpieczeństwo żywności”  poświęcona 
jest pochodzeniu żywności, sprawiedliwemu handlowi oraz 
naszym codziennym nawykom żywieniowym i konsumenckim.  
 
Eksperci twierdzą, że na świecie rocznie produkuje się ilość 
żywności potrzebną do wykarmienia 12 miliardów ludzi, 
podczas gdy jest nas tylko 6 miliardów. Oznacza to, że 
wytwarzamy 2 razy więcej pożywienia niż zjadamy. 
 

 
 

W 2012 roku na świecie 900 milionów ludzi cierpiało z głodu. 
W Afryce w regionie Sahary 1 na 3 mieszkańców głoduje. 
Co 4 sekundy na świecie ktoś umiera z powodu niedożywienia. 
 
Głównymi powodami głodu na świecie są: 
- zmiany klimatu, 
- katastrofy naturalne, 
- ubóstwo, 
- wojny i konflikty zbrojne 
- marnowanie żywności. 
          



TORNISTER                           numer 3 (89) – grudzień 2014 

- 6 - 
 

Rocznie marnuje się 2 miliardy ton jedzenia. 
W Europie jest to około 90 milionów ton. 
W Polsce to aż 9 milionów ton. 
Zajmujemy 5 miejsce w Europie pod względem ilości 
marnowanej żywności. 
 Następnym razem gdy wyrzucisz kanapkę do kosza lub nie 
dokończysz obiadu przypomnij sobie te liczby. 

 
Nie marnuj jedzenia! 

 
BAWIĄC SIĘ - POMAGAMY 

Karolina Chaberska kl. Va 
 

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 20.11.2014  na 
stronie freerice.com roku odbył się w naszej szkole maraton 
zbierania ryżu. Klasy Va i IVc uzbierały 38.270 ziarenek ryżu. 
Jest on przekazywany do Syrii, gdzie wiele osób cierpi z 
powodu głodu.  

Bardzo się cieszymy że mogliśmy pomóc głodnym i 
potrzebującym i że nauczyliśmy się nowych słów z jęz. 
angielskiego.  
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LEKCJA HISTORII I PATRIOTYZMU 
Zuzanna Orzepińska kl 5a 

  
Trzynastego listopada w szkolnej sali gimnastycznej 

odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. 
Program, w którym wystąpili uczniowie z klas: 6b, 6c, 

5b, 5a i 2c miał charakter patriotycznej lekcji historii. Na 
scenie ustawione były ławki, w których siedzieli uczniowie.  

Na początku dwie dziewczynki z drugiej klasy, 
zaśpiewały pięknie przygotowaną na ten dzień piosenkę pt. 
„Dzień dobry biały ptaku”. Później do klasy weszła pani 
nauczycielka (Kinga) i poprowadziła lekcję, która miała 
przypomnieć wszystkim, jak naród polski walczył o wolność  
i niepodległość. Uczniowie biorący udział w lekcji śpiewali 
pieśni patriotyczne i recytowali wiersze. 

Program zakończył występ piątki dzieci z drugiej klasy 
z piosenką „Nasze polskie abc".   

Przedstawienie przygotowały panie Katarzyna Mroczek 
i Monika Marciniak. 

Uważam, że to była 
bardzo ciekawa i pouczająca 
lekcja historii i patriotyzmu. 
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SUKCES FLECIKÓW 
Kamila Szostek kl. Va 

 
W dniu 9 listopada zespół ,,Fleciki’’ reprezentujący 

Szkołę Podstawową w Kałuszynie pojechał na finał powiatowego 
przeglądu patriotycznego ,,Tu wszędzie jest moja Ojczyzna’,’ 
który miał miejsce w  Gminnym Centrum Kultury w Mrozach. 
Przegląd odbywający się na początku listopada pod 
patronatem honorowym Burmistrza Mrozów  
i Starosty Mińskiego, składał się z kilku kategorii: śpiewu, 
plastyki i recytacji.  

 Konkurs powstał, aby kształtować postawy 
patriotyczne, wzmagać więzi z regionem, uwrażliwiać na 
tradycje narodowe, oraz podnosić świadomość patriotyczną 
wśród młodych mieszkańców z terenu powiatu mińskiego. 

Zespół „Fleciki” w swojej kategorii wiekowej, czyli 
uczniów klas 4-6 zajął  pierwsze miejsce oraz zdobył nagrodę 
specjalną. W tej kategorii jury nie 
przyznało drugiego ani trzeciego 
miejsca, przyznało tylko pierwsze 
miejsce i wyróżnienia.  

Nagroda specjalna została 
przyznana za najlepsze wykonanie 
piosenki śpiewanej w okresie 
Powstania Warszawskiego.  
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Fleciki wygrały piosenką ,,Warszawskie dzieci’’, którą 
wcześniej śpiewały również na innych występach.  

Warto także wspomnieć o sukcesie naszej koleżanki  
z zespołu: Mai Leszczyńskiej, która zajęła III miejsce  
w kategorii: plastyka  klas 4-6. Prace laureatów można było 
podziwiać na wystawie zorganizowanej w Gminnym Centrum 
Kultury w Mrozach.  

Do naszej szkoły powędrowała jeszcze jedna nagroda 
– wyróżnienie dla Anny Mroczek z kl. IVa w kategorii: 
recytacja. 

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystego 
koncertu, na który przybyli laureaci, ich opiekunowie, rodzice, 
a także władze powiatu. Gościem specjalnym był zespół „Wolna 
Grupa Bukowina”. 

PIERWSZA DYSKOTEKA W TYM ROKU 
Kinga Książek kl. VIb 

 
 29 października 2014r. odbyła się 

dyskoteka hallowenowa, którą organizowała klasa 
VIb z wychowawczynią panią Eweliną Pachnik.  

Zapewniony był wyśmienity bufet  
i super muzyka. Dużą popularnością cieszyła się 
dobrze zaopatrzona loteria fantowa, malowanie 
twarzy i przepowiadająca przyszłość wróżka. 

Dyskoteka była bardzo fajna i myślę, że wszystkim się 
podobała. Czekamy na następną!!! 
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(CIĄG DALSZY ZE STR. 1) 
 

Warszawa,  21 października 2014r. 
MINISTER ŚRODOWISKA  
Maciej H. Grabowski 
 

Uczniowie klasy VI 
Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  
ul. Pocztowa 4 
05-310 Kałuszyn  
 

Drodzy uczniowie, 
Serdecznie dziękuję za list, w którym przedstawiacie 

swoją szkołę i Kałuszyn. Cieszę się, że tacy młodzi ludzie jak 
Wy  są dumni i przywiązani do swojej małej ojczyzny. Wasze 
zaangażowanie w promocję szkoły i miasta zasługuje na 
uznanie. Dla mnie, jako Ministra Środowiska, niezwykle ważne 
jest także to, że dbacie o najbliższą okolicę i szanujecie 
dobro  wspólne jakim jest otaczająca Was przyroda.  

Z podziwem przeczytałem także o Waszych sukcesach 
sportowych oraz dokonaniach zespołów artystycznych, które 
odnosicie zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ten sposób 
udowadniacie, że dzięki własnej pracy i zaangażowaniu można 
tak wiele osiągnąć. 

Z przyjemnością przekazuję na Wasze ręce 
opracowaną przez Ministerstwo Środowiska, wspólne z 23 
parkami narodowymi, edukacyjną grę planszową „Odkryj parki 
narodowe”, która przybliża piękno i różnorodność polskiej  
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przyrody. Zgodnie z Waszą prośbą dołączam także zdjęcie  
z autografem. 

Serdecznie pozdrawiam i życzę sukcesów w nauce. 
Maciej Grabowski 

 

 PS Jeśli mielibyście czas i ochotę, to zapraszam do 
Ministerstwa Środowiska w Warszawie. 

 
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 

Warszawa, 04.11. 2014 r. 
Uczniowie VI klasy 
Szkoły Podstawowej  
im. Bolesława Prusa w Kałuszynie 

 

Drodzy uczniowie, 
bardzo Wam dziękuję za przesłany list z pozdrowieniami, 
który sprawił mi dużą przyjemność. Miło jest dowiedzieć się  
o młodych ludziach, którzy są tak zaangażowani w życie szkoły 
i promują ją poprzez udział w licznych konkursach  
i festiwalach zdobywając nagrody. Życzę Wam dalszych 
sukcesów w poszerzaniu wiedzy i rozwoju zainteresowań,  
a kadrze nauczycielskiej satysfakcji z wykonywanej pracy. 
Zgodnie z Waszą prośbą przesyłam zdjęcie z autografem oraz 
drobne upominki, które mam nadzieję sprawią Wam radość. 

Z wyrazami szacunku 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy 
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Sonda na przerwie 
 

KIEDY POCZUŁA SIĘ PANI/PAN 
DOROSŁA/DOROSŁY? 

Karlina Szlifarska kl. Va 
 
Marek Pachnik - właściwie to ja do dzisiaj czuję się dzieckiem. 
Mam kochanych i kochających rodziców, w telewizorze 
program „Mini - Mini", w szafie krótkie spodenki. Być 
dorosłym, to niekoniecznie sprawa metryki, czy peselu. 
Dorosłym staje się ten, który czuje odpowiedzialność za swoje 
czyny. Sam „Bierze na klatę”, jeśli nabroił. Nie szuka 
winowajców poza sobą. Wtedy i trzecioklasista może być 
dorosłym. Nie ma magicznej granicy przekraczania osiemnastu 
lat w drodze do dorosłości. To powolny, codzienny, 
permanentny, ustawiczny, nieprzerwany, ciągły proces 
stawania się.  Niektórzy zaskakują już w podstawówce, inni 
jeszcze na emeryturze nie dojrzeli. 

Bielińska Joanna - kiedy wyjechałam  
z domu na studia. 

Borucińska Agnieszka - kiedy 
wyjechałam z domu na studia. 

Borucińska Izabela – kiedy zaczęłam pracować i stałam się 
odpowiedzialna za powierzonych mi uczniów. 

Broniarek Agnieszka - kiedy zaczęłam pracować.  

Gójski Robert - kiedy się ożeniłem. 
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Jędrzejkiewicz Krystyna - kiedy poszłam do szkoły średniej. 

Kobeszko Dorota - kiedy wyjechałam na studia. 

Kowalska Teresa - kiedy otrzymałam dowód osobisty. 

Kłoszewska Magdalena - kiedy wyjechałam na długo za granicę. 

Marciniak Monika - kiedy zaczęłam pracować. 

Michalska Grażyna - kiedy zmarł mój ojciec. 

Mroczek Katarzyna - kiedy zdałam maturę. 

Mroczek Marzena - kiedy zdałam maturę. 

Pachnik Barbara - kiedy zdałam maturę. 

Pachnik Ewelina - kiedy odebrałam dowód osobisty. 

Paruzal Ewa - od kiedy zaczęłam pracować w szkole. 

Katarzyna Pawlikowska – Gdy zdałam maturę i mogłam 
decydować, co będę robić w życiu dalej. 

Pernach Sylwia - kiedy zdałam maturę. 

Przybysz Ewa - kiedy w wieku 14 lat pojechałam do Warszawy. 

Szymańska Wiesława - kiedy zaczęłam pracować na swoje 
utrzymanie. 

Lidia Wierzbicka – Kiedy musiałam się zatroszczyć sama o siebie. 

Włodarczyk Dominika - kiedy urodziły się dzieci. 

Wolska Anna - czasami nigdy się tak nie czuje. 

Wójcik Sławomira -  kiedy miałam obronę pracy magisterskiej. 
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Pani Magdalena Kłoszewska 

 
…mojej babci Halinie Kłoszewskiej, która była nie tylko 

matką czy babcią, ale także artystką. Żyła i tworzyła  
w Mińsku Mazowieckim ale jej obrazy zdobią ściany nie tylko 
w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych, Francji,  
a nawet Japonii.  

W latach 80-tych miała wiele wystaw pod tytułem 
„Wełniany ogród”, gdzie przedstawiała 
swoje haftowane dzieła. Tematem jej 
obrazów były przede wszystkim kwiaty: 
słoneczniki, maki, irysy i wiele więcej, ale 
na kilku obrazach pojawiły się też ptaki.  

Oprócz haftowania obrazów, szyła 
stroje na zamówienie zespołów tanecznych. 
Spod jej igły wyszły między innymi stroje 
dla „Mazowsza” czy stroje krakowskie dla 
szkół. W czasach kiedy nie wszystko było 
dostępne w sklepach, babcia sprowadzała z 
całej Polski i zagranicy wełny, kordonki 
oraz koraliki, niekiedy specjalnie 
farbowane na jej życzenie.  

Babcia Halinka była także stylistką, 
ozdabiała różne ubrania, kożuchy oraz  
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stroje komunijne. Na ważne uroczystości każde z wnucząt 
miało jakiś strój lub jego element przygotowany przez babcię. 

Na wiosnę w Muzeum Ziemi Mińskiej odbędzie się 
wystawa prac mojej babci. Na zdjęciach: ja lat 3 w stroju 
krakowskim i babcia Halina.  
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Julia Sosińska kl. Vb 
  
Czy w naszej szkole mogłaby być 
mała kuchnia (pomieszczenie z mikrofalówką lub 

czajnikiem elektrycznym)? 
 
Przychyliłbym Wam nieba. A z niego ściągnąłbym dla 

was gwiazdkę. Ale NIE! Mikrofalówkę, czajnik, patelnię,  
garnek, kuchnię gazową - tego nie udostępnię w trosce o Was i 
Wasze bezpieczeństwo. Zresztą nie widzę nawet takiej 
potrzeby.  

Ale!!!! Gdyby kiedykolwiek, cokolwiek, ktokolwiek  
z Was chciał ugotować, podsmażyć, zagrzać, to służę pomocą. 
Wszyscy nauczyciele i pracownicy Wam pomogą, nawet swoim 
ciepłem i oddechem podgrzeją  Wam to coś! 
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PANEM ROBERTEM GÓJSKIM 
Karolina Chaberska kl. Va 

 
1. sport – zwycięstwo. 
2. rodzina – miłość. 
3. trener – mądrość. 
4. zwierzę – pies. 
5. szkoła – podstawowa. 
6. klasa Vb – uśmiech. 
7. książka – przygodowa. 
8. muzyka – urozmaicona. 
9. słońce – ciepło. 
10.jedzenie – umiarkowane. 
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Pedagog szkolny Agnieszka Borucińska 
 

Maciek spróbował pierwszy raz na dyskotece. To było 
ekstazy, pastylki, którymi ktoś go poczęstował. Pamięta, że na 
wierzchu był rysunek samochodu znanej marki. Podobno są też 
inne – postaci z kreskówek, symbole... 

- Wiedziałem, że to jakieś prochy – przyznaje. Ale nie 
miałem pojęcia, co dokładnie. Kolega powiedział mi, że po tym 
będę się bawił do rana i będę miał super odlot. Wyglądały jak 
cukierki. Zjadłem chyba dwa. Przez pół godziny nic się nie 
działo. Nawet pomyślałem sobie: ale beznadzieja. Myślałem, 
czy nie wziąć jeszcze jakiegoś, bo może to było za mało...  
A dziś wiem, że gdybym to zrobił, pewnie bym już nie żył. 

Resztę zna już tylko z opowieści kolegów. On sam 
pamięta, że zrobiło mu się bardzo gorąco i słabo.  

- Mówili mi, że zrobiłem się bardzo czerwony, gadałem 
różne bzdury, chciałem skakać przez okno, chłopaki nie mogli 
mnie uspokoić. Gdy dostałem drgawek, podbiegli ochroniarze  
z dyskoteki. 

To oni uratowali Maćkowi życie. 
Widząc, co się dzieje, zadzwonili od razu 
na pogotowie i na policję. W szpitalu 
lekarze powiedzieli, że otarł się o śmierć.  
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Z powodu posiadania narkotyków miał też liczne 
problemy. 

 
Tę historię opisał jeden z Waszych rówieśników.  

Co robić, gdy ktoś proponuje Ci narkotyk? 
 ODMÓW. Jasno i wyraźnie, patrząc rozmówcy  

w oczy powiedzieć: nie, dziękuję, nie bawi mnie to, nie 
chcę. Albo ostrzej: nie jestem głupi, żeby narażać 
swoje zdrowie. No i co z tego, że będą się z ciebie 
śmiać? A wiesz, jak będą się śmiać, jak będziesz po 
zażyciu tego świństwa się wygłupiał? Wtedy dopiero 
staniesz się pośmiewiskiem! 

 JEŚLI KOLEDZY NALEGAJĄ, PO PROSTU 
ODEJDŹ. Z pewnymi ludźmi nie warto dyskutować. 
Bądź od nich mądrzejszy. 

 POINFORMUJ DOROSŁYCH. Nie bój się, że 
kolega pomyśli, że jesteś nielojalny – może dopiero za 
jakiś czas, ale zobaczysz, on ci jeszcze podziękuje. 
Ratujesz jego zdrowie a może nawet życie. 
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Sonda na przerwie 
  

JAK MA NA IMIĘ TWOJE ZWIERZĘ? 
Wioleta Szymońska kl. IVa 

 
Ia - Mateusz Surowiec – Kameleon Leo. 
Ib – Maja Nastaga – Piesek Ferdak. 
IIb – Weronika Grabska – Chomik Perełka. 
IIIa - Paweł Książek – Labrador Boy. 
IIIc – Oliwia Więcławek – Pies Rex. 
IVa – Julia Grzywacz – Pies Dżeki. 
IVb – Krzysztof Klimek – Pies Żabol. 
IVc – Jakub Chrościcki – Pies Kaja. 
Va – Karolina Szlifarska – Kot Perełka. 
Vb – Natalia Jarzębska – Pies Sisi. 
Vc – Zuzanna Woźniak – Pies Negro. 
VIa – Adriana Goździk – Kot Szaruś. 
VIb – Kinga Książek – Malutki 
York Zulka. 
VIc – Marta Lewicka – Mój pies 
Daisy. 
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Zuza Orzepińska Va 

 
Podobnie jak w poprzednim miesiącu zachęcam 

wszystkich do czytania książek. 
 
Dla klas młodszych I-III moją propozycją jest książka 

pt: "Martynka jest chora"  Gilberta Delahaye, przetłumaczona 
przez Wandę Chotomską. Po jej przeczytaniu z pewnością 
łatwiej będzie wam znieść niedogodności spowodowane 
chorobą. Poza tym dowiecie się, że czas kiedy nie jesteście w 
pełni sprawni nie musi być stracony.  

Tak właściwie to chciałabym 
polecić nie tylko ten jeden tytuł, ale 
całą serię opowiadań o tytułowej 
Martynce m.in.: „Martynka na wsi", 
„Martynka i dzień mamy", „Martynka  
i czarownica"  i wiele innych. Książki te 
nie tylko podpowiadają, jak radzić sobie 
w  różnych, czasami trudnych 
sytuacjach, ale i bawią. 

Zapewniam, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
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Osobom z klas IV-VI proponuję przeczytanie książki 
pt: „Momo", która okazała się tak ciekawa, że trudno mi było 
choć na chwilę się od niej oderwać.     

Jej główną bohaterką jest mała dziewczynka, która nie 
ma rodziców ani domu. Pewnego dnia ucieka z domu dla sierot i 
trafia do miasteczka, w którym poznaje wielu dobrych 
ludzi. Chociaż sami nie są bogaci, urządzają dla niej 
mieszkanie w starym amfiteatrze i codziennie przynoszą jej 
jedzenie. Spędzają też z nią dużo czasu i opowiadają jej  
o swoich problemach, które przy pomocy Momo udaje się im 
rozwiązać. Z niektórymi, nowymi znajomymi zaprzyjaźnia się. 
Często przychodzą też do niej dzieci i zawsze świetnie się ze 
sobą bawią. 

Pewnego dnia wszystko się zmienia. Nagle ludzie 
przestają mieć czas dla siebie i dla innych. Dzieje się tak za 
sprawą tajemniczych, szarych panów, którzy kradną ludziom 
czas. Momo jako jedyna nie poddaje się podstępom tych 
dziwnych panów. Dzielnie stawia im czoła i przeżywa wiele 
niebezpiecznych przygód. W efekcie przy pomocy żółwia 
pokonuje ich i ratuje ludzi przed zatraceniem.  

Mimo, że książka napisana jest trochę jak bajka, 
doskonale pokazuje to, co dzisiaj często spotyka wielu ludzi.  

Autor kieruje swoje dzieło głównie do starszych dzieci 
i młodzieży. Książka jest wspaniała i z przyjemnością       
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przeczytam ją jeszcze raz i Was również zachęcam do 
czytania. 

Lekturę tej pozycji polecam również dorosłym, 
niektórym ku przestrodze, a innym jako potwierdzenie, że 
czas poświęcany bliskim nigdy nie będzie stracony. 

 
 
 
 
 
 

Dziś zapraszamy do lektury opowiadania Radosława 
Bujańskiego z kl. Vc pt. „Osioł i jego cień” na podstawie 
fragmentu bajki Ezopa.  
 
Pewnego upalnego dnia Podróżny 
wynajął Osła. Jechał na nim on  
i Właściciel. Po jakimś czasie znaleźli 
się na pustkowiu. Kilka minut później 
Podróżny zaczął narzekać na upał: 
- Ale żar się leje z nieba, a tu żadnego 
cienia! 
- Oj tak, tak! – odpowiedział 
Właściciel.  
Nagle Podróżny wpadł na genialny pomysł: 
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- Proszę natychmiast zatrzymać osła! - rozkazał Podróżny.  
- Bardzo proszę - powiedział Właściciel.  
Podróżny zsiadł z osła i położył się w jego cieniu. 
- Oj, jak przyjemnie! - rzekł Podróżny. 
- Ej! - krzyknął zdenerwowany Właściciel, ponieważ wpadł na 
ten sam pomysł. 
- Won chałwiarzu, to mój pomysł by wylegiwać się w cieniu 
osła! 
- Coś ty łachudro powiedział?! – krzyknął wstając z cienia osła 
Podróżny. - To ja wynająłem osła by móc z niego korzystać! 
- Wolne mi żarty!- odpowiedział roześmiany Właściciel - To 
mój osioł i robię z nim co chcę. Nagle osioł powoli odsunął się 
od kłócących się, odszedł sobie, a Właściciel dalej kłócił się  
o cień osła: 
- Ej! – zdziwił się Podróżny – Gdzie zabrałeś osła? 
- Ja go nigdzie nie zabrałem. – twierdził Właściciel.  W tym 
czasie osioł zniknął na horyzoncie.  

Morał z tego jest prosty. „Czasem o byle cień człowiek 
ma żal do człowieka, a życie jak osioł ucieka”.  
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Kamila Szostek kl. Va 
 
 

Dzień Ryby (20 grudnia) ustanowiony w roku 2003. 
Stowarzyszenie Empatia i Fundacja Viva ustanawiając ten 
dzień chciały, aby stanowił kulminację zainteresowania losem 
ryb. To dzień, w którym wspólnie upominamy się o zwierzęta, 
którym odmawia się nie tylko prawa głosu, ale i zdolności do 
odczuwania bólu! Mamy nadzieję, że Dzień Ryby stanie się 
trwałą częścią kalendarza ludzi wrażliwych i ciekawych świata. 
Tego dnia, podczas akcji ulicznych zorganizowanych w wielu 
miastach,  wolontariusze przekonują, że ryby nie są 
przedmiotami.  

Znamy ponad 20.000 
gatunków ryb, a największa  
z nich ma 18 m długości i ciężar 
ponad 15 ton! Niektóre z nich 
potrafią płynąć z prędkością przekraczającą 65 kilometrów na 
godzinę, inne trzymają swoje potomstwo w pyszczku, aby 
zapewnić im ochronę. Są takie, które mają zdolność 
wydzielania światła i wytwarzania elektryczności! Wbrew 
pozorom, potrafią wydawać dźwięki, choć są one niesłyszalne 
dla ucha ludzkiego.  
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CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE 
Zuzanna Orzepińska kl. Va 

 
Polska to piękny kraj o bardzo bogatej historii. 

Możemy tu zobaczyć wiele ciekawych miejsc, o istnieniu 
których często nie wiemy. Chciałabym przybliżyć wam miasta i 
rejony, które są mi bliskie i które warto odwiedzić.  

W jednym z numerów Tornistra starałam się 
przybliżyć wam Łódź. Dziś wybór padł na leżące w centralnej 
Polsce nad rzeką o zabawnej nazwie Pichna, zaledwie 
czterdzieści pięć kilometrów na zachód od Łodzi, miasto 
Zduńska Wola.  

Jest to dość młode miasto, bo prawa miejskie 
otrzymało w 1825 roku. Dziś zajmuje powierzchnię ok. 25km2 i 
liczy ok 45tys. mieszkańców. Do ciekawych miejsc można 
zaliczyć klasycystyczny dwór Stefana Prawdzic Złotnickiego, 
założyciela miasta, w którym obecnie mieści się Urząd Miasta. 
Przy ulicy Złotnickiego, w najstarszej części miasta można 
zwiedzić Muzeum Historii Miasta, które mieści się  
w zabytkowym pałacyku.  

Spotkać tu można również autentyczne, drewniane 
domy tkaczy (dawnych rzemieślników). W jednym z takich 
domów urodził się Święty Maksymilian M. Kolbe. Mimo, że 
budynek przetrwał wojny nie można było z niego korzystać, bo 
jego stan techniczny był zły. W latach dziewięćdziesiątych  
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ubiegłego wieku zrekonstruowano go i urządzono w nim 
muzeum, a dawną ulicę Browarną nazwano ul. Maksymiliana. 
Można tu obejrzeć wiele pamiątek z życia i działalności 
świętego. W odległości ok 200 metrów znajduje się 
przepiękny, neogotycki kościół p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, w którym został ochrzczony i 
bierzmowany Maksymilian. W 2004r. kościół otrzymał tytuł 
Sanktuarium Św. Maksymiliana Marii Kolbego, a w 2009r 
Papież nadał mu tytuł Bazyliki Mniejszej. Wart uwagi jest też 
żydowski cmentarz znajdujący się 
w zachodniej części miasta.  

Będąc w Zduńskiej Woli 
nie można pominąć również 
Skansenu Lokomotyw i Urządzeń 
Technicznych, który powstał na terenie dawnej 
Lokomotywowni na osiedlu Karsznice. Znajduje się tu bardzo 
wiele zabytkowych już parowozów i wagonów kolejowych. 
Jednym z najciekawszych eksponatów 
 jest amerykański parowóz towarowy Ty246-22, jedyny 
egzemplarz jaki zachował się w Polsce. W USA 
wyprodukowano dla PKP 100 takich parowozów, spośród 
których aż 70 pracowało w Karsznicach. Zapewniam was, że 
wizyta w tym miejscu to niesamowita przygoda. Przekonałam 
sie o tym osobiście spędzając wakacje u babci.  

Poza tym w Zduńskiej Woli jest jeszcze wiele innych 
interesujących i wartych odwiedzenia miejsc. Jako 
ciekawostkę dodam, że z tego miasta pochodzi wielu znanych 
artystów np: Wojciech Jagielski (dziennikarz radiowo-
telewizyjny), Paweł i Rafał Królikowscy (aktorzy),    
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Magda Femme (wokalistka), Justyna Majkowska (wokalistka). 
Również tutaj produkowane są min. znane chyba każdej 
dziewczynie rajstopy Gatta. Jeśli odwiedzicie Zduńską Wolę 
na pewno nie będziecie się nudzić, bo to niezwykle 
interesujące miejsce. 

Gorąco polecam. 
 

 
 

Julia Sosińska kl. Vb 

 

Klasa 1  
Oblicz :  

12+14=......  8-6=....... 

10+8=......  18-7=....... 

 

Klasa 2 
Ola robiła zakupy za 27 złotych. Mama dała jej 53 złote. 

Ile dziewczynka otrzyma reszty od pani kasjerki ? 

Obliczenia ….........................................................  

Odp: …..................................................................... 
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Klasa 3 
Cennik sklepu spożywczego : 

12 jajek - 10 zł, chleb - 2 zł, dżem truskawkowy - 5 zł, mleko - 
3 zł, płatki czekoladowe - 7 zł. 

Kinga miała 30 zł, kupiła chleb, dżem truskawkowy, 12 jajek i 
płatki czekoladowe.  

Czy Kindze starczy pieniędzy na zakupy?  

Jeśli tak, to ile jej zostanie? 

Obliczenia …........................................................ 

………………………………………………………………….. 

 

Odp: ….......................................................................... 

 

Klasa 4 
Oblicz sposobem pisemnym: 467+1820 i 257+185.  

Oblicz, jaka jest suma otrzymanych liczb.  

Obliczenia …................................................................. 

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

 

Odp: ….............................................................................. 
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Klasa 5  

Artur kupił 42 batony i 28 bananów. Ile dzieci może zaprosić 
Artur , żeby każde dostało tyle samo bananów i batonów? 

Obliczenia …............................................................ 

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

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

Odp: …................................................................................ 

 

Klasa 6 

Marek i Zosia jeżdżą na rolkach po owalnej trasie. Marek 
jedno okrążenie pokonuje w 8 min, a Zosia w 12 min.  

Wystartowali razem w tym samym kierunku. Ile razy spotkali 
się w miejscu startu po upływie jednej godziny ? 

Obliczenia …............................................................ 

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

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

 

Odp: …............................................................................... 
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Wiktoria Rucińska kl. Va 

JAKIE WYGLĄDAŁY ZACZEPKI I ZALOTY 
CHŁOPAKÓW, KIEDY BYŁAŚ UCZENNICĄ? 

 
 
Babcia: 
Latem zabierali nas do przyjezdnego kina, odprowadzali do 
domu, a zimą rzucali w nas śnieżkami i wrzucali w zaspy. 

Mama: 
Rozmawialiśmy przez CB radio, a potem umawialiśmy się 
często na ogniska. Chodziliśmy na dzierżawę jabłek, śliwek, 
malin i innych owoców. 

Ja: 
Teraz chłopaki najczęściej dokuczają dziewczynom np. 
zabierają im plecaki, strzelają z papierków,  które zakładają 
na gumki. Ostatnio chłopaki, choć spadło tylko trochę śniegu, 
nie poddali się i lepili śnieżki, którymi rzucali w nas.   
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W KLASIE CZWARTEJ NIE JEST ŹLE! 
Aleksandra Mazur kl. IVa 

 
Jak sami wiecie nauka w czwartej klasa nie jest taka 

łatwa jak w pierwszej czy w drugiej klasie. W czwartej klasie 
mamy nowe przedmioty, nową wychowawczynię i na każdej 
lekcji inną nauczycielkę. Zadania są coraz trudniejsze i jest 
ich więcej.  

Na początku klasy czwartej bałam się i nie wiedziałam, 
jaką będę miała wychowawczynię, jakie nowe koleżanki  
i koledzy będą w mojej klasie. Zapewne każdy z was ma 
podobne obawy w stosunku do odmiennego środowiska. Jednak 
musicie mi uwierzyć, że jak już się lepiej poznacie, to będzie 
zdecydowanie łatwiej. Oczywiście również trzeba wziąć się do 
roboty i uczyć się systematycznie.  

Kiedy miałam pierwsze lekcje w czwartej klasie  
z każda panią się poznawaliśmy i powoli zaczynaliśmy robić 
ćwiczenia.  Na początku były to 
tylko przypomnienia, ale jak minęło 
około dwóch tygodni, zaczęły się 
coraz trudniejsze tematy oraz 
sprawdziany i kartkówki. Nauka w 
klasie czwartej wymaga więcej 
uwagi i czasu, zarówno w domu jak  
i na lekcjach w szkole.  

Ale w czwartej klasie nie 
jest źle, nie jesteśmy już 
maluchami, nauczyciele traktują 
nas poważnie. 
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DLA KTÓRYCH WARTO CZYTAĆ GAZETY? 

Zuzanna Sosińska kl. Vb 
 

1. Są dobrym lekarstwem na nudę.  
 

2. Szybko zdobywamy nowe wiadomości z różnych 
dziedzin. 

 
3. Nie mamy większych problemów z ortografią 

 
4. W niektórych gazetach są krzyżówki i łamigłówki, które 

możemy rozwiązywać. 
 

5. Czytanie gazet może działać 
terapeutycznie. 

 
6. Są gazety, w których znajdujemy 

nowe, ciekawe przepisy kulinarne. 
 

7. Lepiej się wysławiamy, budujemy 
bogate i rozbudowane zdania dzięki nowemu słownictwu. 
 

8.  Mamy nowe tematy do rozmów z kolegami  
i koleżankami. 

9. Jesteśmy na bieżąco z nowinkami. 
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Natalia Zaliwska kl. I gimnazjum 
 

 po wpisaniu w wyszukiwarce google hasła "elgoog", 
wszystko pokaże się w lustrzanym odbiciu? 

 zanim zaśniesz 90% twoich myśli to wyobrażenia tego, 
co powinno się według ciebie zdarzyć? 

 aby banany dłużej zachowały świeżość, należy rozdzielić 
je tak, aby każdy był osobno? 

 kiwi można spożywać ze skórką? 

 jeden oddech płetwala błękitnego mógłby nadmuchać ok. 
2000 balonów? 

 oko strusia jest większe niż jego 
mózg? 

 ucho słonia afrykańskiego kształtem 
podobne jest do Afryki? 

 aktorka Angelina Jolie kończy 
karierę? 

 im mniej śpisz tym więcej kłamiesz? 

 gdyby Ziemia była płaska, ludzie oko byłoby w stanie 
dostrzec płomyk palącej się świecy z ok. 50 km? 
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PIŁKARZY W NASZEJ SZKOLE :) 
Kinga Książek kl. VIb 

 
1. Igor Lipka kl. VI B 
2. Jakub Wąsowski kl. VI A 
3. Kamil Sadoch kl. VI B 
4. Dawid Łukasiak kl. VI C 
5. Maciej Durka kl. VI A 
6. Sebastian Abramowski kl. V C 
7. Mateusz Sobecki kl. VI B 
8. Eryk Gójski kl. VI C 
9. Jakub Kropielnicki kl. VI C 
10. Arkadiusz Lipka kl. VI B 
11. Dawid Gierszewski kl. V C 
12. Szymon Muszelik kl. V C 
13. Maciej Górski kl. VI B 
14. Paweł Wąsowski V C 
15. Mateusz Mroczek kl. VI B 
16. Gracjan Więcławek kl. V C 

 
No i jeszcze na dodatek: Paweł Książek kl. III A i Kamil Lipka 
kl. III A. 
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OWOCE, KTÓRYCH NIE ZNAMY 
Natalia Zaliwska kl. I gimnazjum 

 
 
1. Persymona (kaki) - jest doskonałym źródłem witaminy A, 
zawiera też witaminę C i błonnik. 
Owoce mogą występować w różnych wariantach 
kolorystycznych - od jasnego, żółtopomarańczowego po 
ciemny, pomarańczowoczerwony. 
2. Karambola - podłużny karbowany owoc jest pokryty 
żółtozieloną (żółtobrązową) cienką jadalną skórką, pod którą 
znajduje się lekko przezroczysty miąższ z niewielką liczbą 
małych, jadalnych pestek. Jest słodko-kwaśny i bardzo 
soczysty. 
3. Rambutan - owoce wielkości śliwki są pokryte twardą 
skórką z miękkimi włoskami, które mogą mieć kolor purpurowy, 
żółty lub pomarańczowy z żółtozielonymi końcami. 
Przezroczysty miąższ jest słodki, soczysty, aromatyczny  
i orzeźwiający. Dostarczają dużo witaminy B12 i C. 
4. Kumkwat - wygląda jak miniaturowa 
pomarańcza. Owoc ma wielkość śliwki, 
może być owalny lub kulisty, ma 
pomarańczową, gładką i cienką skórkę. 
Miąższ składa się z kilku cząstek. W 
każdej znajdują się pestki. Owoce są 
lekko kwaskowate i aromatyczne. 
Dostarczają witamin, zwłaszcza C, i soli mineralnych. 
5. Guawa - z wyglądu przypomina kulistą gruszkę. Ma jadalną 
gładką skórkę pokrytą woskowym nalotem. Miąższ z licznymi  
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małymi jadalnymi pestkami najczęściej jest żółty lub różowy  
o słodkim i lekko kwaśnym smaku. Zawiera cukry, białko, wapń, 
żelazo i dużo witaminy C. 
6. Pomelo - są największymi owocami z rodziny cytrusów. 
Waga niektórych okazów dochodzi do 2 kg. Owoc wygląda jak 
duży grejpfrut – ma żółtą, żółtozieloną lub różową gąbczastą 
skórkę nawet 5-centymetrowej grubości. Jest mniej gorzki, 
ale także mniej aromatyczny i mniej soczysty niż grejpfrut. 
 

 
 
 

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 3 (89) 

GRUDZIEŃ 2014r. 
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SAŁATKA Z MAKARONEM 

Karolina Ręczajska kl. Va 
 
 
Składniki: 
Paczka makaronu (Kokardki) 
1 papryka żółta 
1 papryka czerwona 
25 dag szynki konserwowej 
25 dag sera żółtego 
1 ogórek zielony 
Majonez  
Sól 
 
Wykonanie: 
Makaron ugotować aby był 
aldente (średnio twardy). 
Papryki, szynkę i ogórka pokroić 
w kostkę. Ser zetrzeć na tarce o 
grubych oczkach. Doprawić solą i 
majonezem do smaku. 
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Wiktoria Rucińska kl. Va 
 
 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

 
1.  Chodzimy do niej z receptą. 
2.  Pora roku przed jesienią. 
3.  Jedzą ją króliki. 
4. Duża, zostaje po 
deszczu. 
5.  Często pada jesienią. 
6. Rano, można nim 
pojechać do szkoły. 
7. Czerwone, żółte, 
brązowe spadają z drzew 
liściastych. 
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