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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 4(90) – grudzień 2014/styczeń 2015    nakład 60 sztuk    CENA  2,00 zł 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
wszystkim czytelnikom gazetki szkolnej 

składamy serdeczne życzenia. 
Dużo zdrowia, 

spokojnych, śnieżnych, 
niezwykle rodzinnych i ciepłych 

najbliższych dni 
oraz wszelkiej pomyślności  

i wytrwałości w postanowieniach 
w Nowym 2015 Roku 

 
redaktorzy „Tornistra”  

oraz opiekun p. Izabela Borucińska  
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SPIS TREŚCI:
 Warte pochwały – s. 3; 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE? 
 10-te urodziny „Tornistra” - 

s. 4; 
 Co wspólnego z Halloween ma 

ziemniak – s. 5-6; 
 V Międzygminny Konkurs 

Ortograficzny – s. 6-7; 
 Klasy czwarte oglądają 

„Opowieść Wigilijną” – s. 8; 
 Noc harcerzy w szkole – s. 9; 
 Jednym zdaniem – s. 9-10; 
 Kolorowy rok szkolny – s. 11; 
 Warsztaty na Zamku 

Królewskim – s. 12; 
 Klasa Vc na wycieczce  

w Siedlcach – s. 13; 
 Jak Marysia kapustę deptała – 

s. 14; 
 Ludzie listy piszą – s. 15-18; 
 GOŚĆ TORNISTRA – Joanna 

Polkowska – s. 19-21; 
 Waleczna Paulina – s. 21-22; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Jakie jest 

Pani/Pana postanowienie 
noworoczne?”– s. 23-24; 

 Zdaniem eksperta – str. 25; 
 Zabawa dla stałych 

czytelników „Tornistra” –  
s. 25; 

 Opowiem Wam o… - s. 26-29; 
 Pomocna dłoń – s. 30-31; 

ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie: „Jakie są 

Twoje postanowienia 
noworoczne?”– s. 32-33; 

 Kartka z kalendarza –  
s. 33-34; 

 Opowiem Wam o… marzeniach- s. 35; 
 Weekend z Romeo i Julią –  s. 36; 
 4 pokolenia w „Tornistrze” –  s. 37; 
 Warto przeczytać – s. 38; 
 Zeszyty uczniowskie kl. Vc, 

VIb i VIc - s. 39-42; 
INNE 
 Czy wiesz, że… – s. 43; 
 Top 10… prezentów pod 

choinkę – s. 44; 
 Strony www na Boże 

Narodzenie – s. 45; 
 Bajka o Aniele Gabrielu –  

s. 46-47; 
 Warzywa, których nie znacie – 

s. 47-48; 
 Świąteczna krzyżówka – s. 49; 
 Rebus karnawałowy – s. 50; 
 English Zone – s. 50-51. 
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 V MIĘDZYGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY  

II miejsce - Aleksandra Gniado kl. Vc 

opiekun: p. Sylwia Pernach 

Ola zakwalifikowała się do Wojewódzkiego 
Konkursu Ortograficznego. 

 

 WOJEWÓDZKI KONKURS 
KURATORYJNY Z PRZYRODY 

 Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się: 

MARIA GONTARSKA KL. VIC  

ALEKSANDRA GNIADO KL. VC  

opiekun: Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAMATYCZNY 

Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowały się: 

Paulina Pachnik kl. VIa (opiekun - p. Krystyna Osińska) 

Kinga Książek kl. VIb (opiekun- p. Monika Marciniak) 

Zuzanna Grzywacz kl. VIb (opiekun- p. Monika Marciniak) 

Marta Lewicka kl. VIc (opiekun - p. Sylwia Pernach) 
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10-TE URODZINY GAZETKI TORNISTER 
Kinga Książek kl. VIb 

 

 14 grudnia 2014r. w Domu 
Kultury w Kałuszynie odbyło się 
spotkanie  z okazji dziesięciolecia 
naszej szkolnej gazetki. Każdy gość 
dostał okolicznościowy długopis  
i plakietkę z naszym "logo".  

Na wyjątkową uroczystość 
przybyło wielu byłych redaktorów, 
którzy pracowali w redakcji gazetki na 
przestrzeni 10 lat.  Wśród gości była także pani burmistrz 
Henryka Sęktas, nauczyciele z naszej szkoły i rodzice. 

Wszystkim gościom smakował tort urodzinowy,  
a zresztą jak mógł nie smakować, jeśli czas spotkania umilały 
nam zespoły „Kasianiecka”, „Eksplozja”, „Fleciki” i „Skrzaciki”. 
Były konkursy i prezentacje, które przypomniały wszystkich 
redaktorów „Tornistra” na przestrzeni 10 lat. Zwycięzcą 
wszystkich konkursów okazała się Monika Komorowska, która 
jako nagrodę otrzymała plecak. 

Myślę, że za kolejne 10 lat, na 20-lecie naszej gazetki 
też odbędzie się takie przyjęcie i my także zostaniemy 
zaproszone i pogratulujemy naszym następcom. :) 

Urodziny były super! 
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CO WSPÓLNEGO Z HALLOWEEN MA 
ZIEMNIAK? UCZESTNICY WYCIECZKI WIEDZĄ! 

Pani Anna Wolska 

4 grudnia uczniowie klas piątych pojechali na wycieczkę 
do Warszawy w ramach  projektu "Moja przyszłość". Program 
wyjazdu ściśle związany był z prowadzonymi zajęciami  
z doradztwa zawodowego oraz zajęć z języka obcego. I tak,  
w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie obejrzeli 
film w Multikinie w wersji 3D pt: 
„Wielka szóstka”. Film ukazywał takie 
wartości jak: współdziałanie, 
współpracę, rolę przyjaźni w życiu 
człowieka, a także odpowiadał na 
pytanie, dlaczego warto pomagać 
innym. Innym atutem filmu było również zwrócenie uwagi 
młodego widza na to, jak ważne są marzenia w życiu człowieka 
oraz dążenie do ich realizacji. Uczniowie poznali jedną z nauk, 
jaką jest robotyka oraz do czego może się ona przydać  
w przyszłym życiu. 

Kolejnym punktem wycieczki były warsztaty 
kulturoznawczo-językowe przeprowadzone w ramach zajęć  
z języka obcego. Prowadzone były one  w języku angielskim 
przez brytyjskiego wykładowcę. Uczniowie dowiedzieli się 
wielu interesujących informacji  dotyczących   
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najpopularniejszych świąt w Wielkiej Brytanii, takich jak: 
skąd pochodzi nazwa Easter, co wspólnego z Halloween ma 
ziemniak, w jakim mieście odbywa się najpopularniejsza 
zabawa wielkanocna „Rolling eggs" oraz jaki jest angielski 
odpowiednik Tłustego Czwartku. Dzieci poznały między innymi 
różnice w języku irlandzkim i angielskim oraz zaśpiewały jedną 
z najpopularniejszych piosenek świątecznych „Jinglebells”. 
Warsztaty przeplatane były zabawami ruchowymi i 
konkursami, które urozmaicały zajęcia i czyniły je niezwykle 
interesującymi. 

W drodze powrotnej wstąpiliśmy na posiłek do 
restauracji MacDonald. Wszystkim uczestnikom podobał się 
wyjazd i wrócili z niego bardzo zadowoleni. 

V MIĘDZYGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
Pani Monika Marciniak 

 
„Nieznajomość ortografii nie jest grzechem 

Grzechem jest natomiast niechęć do jej poznawania” 
Prof. dr hab. Andrzej Markowski 

 
 
Dnia 3 grudnia 2014r. odbył się w naszej szkole  

V Międzygminny Konkurs Ortograficzny. Jego organizatorami 
byli: Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie 
oraz nauczycielki języka polskiego:  
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p. Krystyna Osińska, p. Monika Marciniak i p. Sylwia Pernach. 
O tytuł Mistrza Ortografii walczyli reprezentanci 

naszej szkoły (Aleksandra Gniado i Małgorzata Grubek) oraz 
uczniowie klas IV-VI gmin graniczących z Kałuszynem. Każdą 
szkołę biorącą udział w konkursie reprezentowało dwóch 
uczniów. Zadania konkursowe 
sprawdzały ich umiejętności 
ortograficzne, a także 
interpunkcyjne poprzez dyktando  
i test znajomości reguł 
ortograficznych. 

Zarówno z dyktandem, jak i z 
testem uczniowie poradzili sobie znakomicie. 

Tegorocznymi zwycięzcami zostali: 
Krzysztof Pasik ze Szkoły Podstawowej w Mrozach - I miejsce 
Aleksandra Gniado ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie – II miejsce 
Sylwia Kur ze Szkoły Podstawowej w Dobrem – III miejsce 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i drobne upominki, a ich opiekunowie podziękowania. 
Laureaci, oprócz zaszczytnego tytułu, zdobyli również piękne 
puchary oraz możliwość reprezentowania swojej szkoły  
w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym, który odbędzie 
się w Warszawie. 
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KLASY CZWARTE OGLĄDAJĄ  
„OPOWIEŚĆ WIGILIJNĄ” 

Aleksandra Mazur kl. IVa 
 

2 grudnia klasy czwarte pojechały do Siedlce do 
teatru, na kręgle oraz pizzę. W pełnym składzie wyjechaliśmy 
o godz. 8:15 po tradycyjnym oczekiwaniu na spóźnialskich. 
Czas drogi minął nam szybko.  

W teatrze obejrzeliśmy spektakl pt. „Opowieść 
Wigilijna”. Przedstawienie było bardzo ciekawe. Opowiadało  
o panu, który nie lubił świąt, był bogaty i niemiły. Nawiedzały 
go duchy. Jeden duch miał na sobie łańcuchy i powiedział panu, 
że spotka 3 duchy. Pierwszy duch był duchem świąt które 
były, drugi świąt, które są, a ostatni trzeci 
duchem świąt, które będą.  

Bohater dowiedział 
się prawdy o sobie, bardzo 
się zmienił i był już miły. 
Pogodził się ze wszystkimi  
i całość skończyła się dobrze.  

Po spektaklu pojechaliśmy do 
Mcdonald’a i każdy coś zjadł. Potem pojechaliśmy na kręgle. W 
kręgielni była pizzeria, graliśmy w kręgle, a później każdy 
zamówił sobie pizzę. Około 14:00 wyjechaliśmy z kręgielni 
prosto do domu. I to był koniec wycieczki. Wycieczka była 
fajna i bardzo mi się podobała. 
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NOC HARCERZY W SZKOLE 
Karolina Chaberska kl. Va 

 

5 grudnia harcerze nocowali w gimnazjum  
w Kałuszynie. Wszyscy przyszli na godzinę 17:00. Najpierw 
oglądaliśmy filmy i graliśmy w gry planszowe. Potem  graliśmy 
w chowanego, ale pani przerwała nam zabawę i powiedziała, 
żeby wszyscy poszli na halę. Tam graliśmy w ukraińską grę, 
która nazywa się „Kamasuka”. 

W tym samym czasie dotarła do nas zamówiona 
wcześniej  pizza i połowa z nas poszła jeść i oglądać filmy. 
Potem znów graliśmy w gry planszowe  
i w chowanego.  

O godzinie 03:00 wszyscy 
poszli spać. Rano wstaliśmy o godzinie 
07:00, zjedliśmy śniadanie, 
posprzątaliśmy po sobie i poszliśmy do 
domu. To była fajna noc. 

 
 
 
 

 4 XII 2014r. uczniowie klas IIIa i IIIb wzięli udział w VI 
Integracyjnym Koncercie Mikołajkowym w Mińsku Maz. 
Organizatorem  imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
Upośledzonych Umysłowo „Dzieciom Radość” przy współpracy 
Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie. Nasi uczniowie wraz z 
pozostałymi uczestnikami koncertu świetnie bawili się  
z zespołem „Kosmokwaki”. Na koniec każde dziecko otrzymało 
słodki upominek.         
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 10 XII 2014r. w naszej szkole miał 
miejsce pokaz iluzji i magii. Jak 
zwykle, spotkaniu towarzyszyły 
ogromne emocje. Na usta cisnęły się 
pytania: „Jak to jest możliwe?” „Jak on 
to zrobił?” 
Ale największe doznania spotkały nas, 
kiedy pan dyrektor Marek Pachnik 
zawisnął nad podłogą. Do dziś nie 
wiemy, jak to się stało, ale fakt jest 
faktem - magik wysunął stołek spod stóp pana dyrektora i … 
pan dyrektor nie spadł na podłogę, lewitował – wisiał  
w powietrzu. Czary! 
 

 11 XII 2014r. klasy piąte uczestniczyły w bardzo ciekawej i 
niecodziennej lekcji przyrody pod tytułem „Pająki świata”. 
Uczniowie mieli możliwość obejrzenia 
i zapoznania się z życiem pająków 
Ptaszników. Niektórzy z lękiem, inni  
z ciekawością oglądali kolejnych 
przedstawicieli rodziny pająków. 
Pytania na koniec spotkania świadczyły, że temat ptaszników 
zaciekawił piątoklasistów. 
 

 13 XII 2014r.  zespół ‘Fleciki” brał udział w kolejnych 
warsztatach muzyki bałkańskiej. Szykuje się niespodzianka! 
 
11 XII 2014r. zespół „Skrzaciki” uczestniczył  
w warsztatach plastyczno-muzycznych na Zamku Królewskim. 
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KOLOROWY ROK SZKOLNY 
Pani Agnieszka Borucińska 

 
Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów  

i nauczycieli do wspólnej zabawy. 
Co miesiąc ubieramy się w stroje w jednym, wybranym 

przez przedstawicieli SU kolorze. Nie musi to być kolor „od 
stóp do głów”, wystarczy jakiś element – bluzka, spodnie, 
apaszka itp. 

W listopadzie ubieraliśmy 
się na różowo. W grudniu,  
a konkretnie w czwartek 18 XII – 
ubieramy się na czerwono. 

A w czasie ferii 
świątecznych już możemy 
planować, jak się ubierzemy  
w kolejne „kolorowe dni”.  

Kolory „przypisane” poszczególnym miesiącom to: 
Styczeń – biały 
Luty – niebieski 
Marzec – fioletowy 
Kwiecień – żółty 
Maj – zielony 
Czerwiec – pomarańczowy 

Konkretne daty będziemy ogłaszać na bieżąco. 
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WARSZTATY NA ZAMKU KRÓLEWSKIM 

Zuzanna Orzepińska kl Va 

W poniedziałkowy poranek pierwszego grudnia Pani 
Teresa Kowalska zabrała dzieci z zespołu „Kasianiecka” na 
warsztaty do Zamku Królewskiego w Warszawie.   

Pierwszy był śpiew. Ze względu 
na zbliżające się Boże Narodzenie 
śpiewaliśmy kolędy. Następnie 
„bawiliśmy” się w teatr czyli wcielaliśmy 
się w role bajkowych postaci, między 
innymi: Księżniczki Szeherezady, 
Rozbójników i Alibaby. Taka nauka to 
świetna zabawa.  

Rozbawieni przeszliśmy do sali, 
gdzie odbyły się zajęcia plastyczne, których tematem był 
świąteczny decoupage. Zdobiliśmy pudełka. Niektórzy 
stworzyli istne arcydzieła. Zajęcia były wyjątkowo 
interesujące i pouczające. 

W drodze do domu zgodnie już z naszą tradycją 
zatrzymaliśmy się na „chwilę” w Macdonalds. Dzień uważam za 
wyjątkowo udany. 
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KLASA Vc NA WYCIECZCE W SIEDLCACH 
Wiktoria Rucińska kl. Va 

 
Dnia 24 listopada o godzinie 7.30 klasa Vc wyruszyła 

na wycieczkę do Siedlec.  
Z relacji Zuzanny Woźniak: 

„Pierwszym punktem wycieczki była 
wizyta w radiu Podlasie. W radiu 
słuchaliśmy m.in. ciekawostek co robią 
producenci podczas przerw. Każdy kto 
chciał, mógł udzielić w radiu wypowiedzi 
na swój temat. Było to dla nas coś 
nowego.  

Następnie pojechaliśmy do McDonald's, aby coś zjeść. 
Kolejnym punktem wycieczki było kino, a w nim film pt. „Bella  
i Sebastian”. Film opowiada o chłopcu, który znajduje 
zabłąkanego psa. Ludzie obwiniają psa o zjadanie ich dobytku. 
Czy Sebastianowi uda się przekonać ludzi, że to nie Bella jest 
temu winna? Najlepiej się tego dowiedzcie podczas obejrzenia 
filmu samemu w kinie lub w domu.  

Na koniec pojechaliśmy do parku wodnego. Pływaliśmy, 
nurkowaliśmy, a przede wszystkim dobrze się bawiliśmy. 
Szkoda, że później musieliśmy wrócić do domu. Dobrze by 
było, gdyby takie wycieczki jak nasza były częściej”.   
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JAK MARYSIA KAPUSTĘ DEPTAŁA 

Zuzanna Orzepińska kl Va 

W tym roku Warszawski Dom Kultury Włochy po raz 
dwunasty zorganizował Ogólnopolski Przegląd Twórczości 
Artystycznej Seniorów „Teraz My”. Wzięło w nim udział 1471 
osób. Może nie byłoby to zbyt interesujące, gdyby nie fakt, że 
w kategorii Zespoły Folklorystyczne zaprezentował się nasz 
kałuszyński zespół „Razem”, do którego oprócz dorosłych 
należymy również: ja, moja klasowa koleżanka Karolina oraz 
Ola i Paulina z gimnazjum.  

Dwudziestego pierwszego 
listopada na warszawskiej scenie 
wystąpiliśmy z przedstawieniem 
obrzędowym pod tytułem „Jak 
Marysia kapustę deptała”. Tydzień 
później ponownie jechaliśmy do 
Warszawy, ale tym razem po odbiór nagrody, bo jak się 
okazało zdobyliśmy I miejsce i imponujący puchar. Autorem 
scenariusza i reżyserem jest pani Teresa Kowalska, która 
przygotowała nas i poprowadziła do zwycięstwa.  

7 grudnia ponownie pokazaliśmy nasz zwycięski 
spektakl, ale tym razem wystąpiliśmy w Domu Kultury  
w Kałuszynie. Na scenie nie tylko graliśmy swoje role, ale też 
świetnie się bawiliśmy, a publiczność bawiła się razem z nami. 
Na koniec zostaliśmy nagrodzeni brawami, były też owacje na 
stojąco.  
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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, 27 listopada 2014 roku 

KANCELARIAPREZYDENTA  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  
00-902 Warszawa ul.Wiejska 10  
Biuro Listów i Opinii Obywatelskich  
 

Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej  
im. Bolesława Prusa w Kałuszynie 
ul. Pocztowa 4, 05-310 Kałuszyn 

Drodzy Uczniowie i Grono Pedagogiczne,  
uprzejmie dziękujemy za Wasz list skierowany do 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława 
Komorowskiego. 

Z przyjemnością zapoznaliśmy się z ciekawymi 
informacjami na temat Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa  
w Kałuszynie, w tym szczególnie o licznych uczniowskich kołach 
zainteresować, inicjatywach szkolnych oraz sukcesach młodzieży  
w różnych konkursach i zawodach. Doceniamy również Wasze 
przywiązanie do Kałuszyna, z którego jesteście bardzo dumni  
i chętnie poznajecie jego historię, zabytki oraz dobrze znacie 
miejsca, które warto odwiedzić. 

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że Pan Prezydent 
Bronisław Komorowski bardzo cieszy się, że uczniowie rozwijają 
swoje talenty i zainteresowania nie tylko realizując program     
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szkolny, ale również udzielając się w różnych grupach 
zainteresowań oraz. włączając się w ciekawe projekty i inicjatywy. 
Pan Prezydent ceni również lokalny patriotyzm, przywiązanie i dumę 
z miejsca pochodzenia oraz wychowania. 

Przesyłamy serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczniów 
i życzymy wielu sukcesów w nauce. W załączeniu na pamiątkę 
przesyłamy zdjęcie z autografem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, a także upominki z Pałacu 
Prezydenckiego. 

Z najlepszymi życzeniami 
Dyrektor Biura Listów i Opinii Obywatelskich 

Grażyna Wereszczyńska 

 
Minister Zdrowia          Warszawa, 2014 -12- 08 
 

Uczniowie klasy Vl 
Szkoły Podstawowej 

w Kałuszynie 
Kochani! 

Drodzy Uczniowie,  

serdecznie dziękuję za Wasz list. Jest mi niezmiernie miło czytać  
o tym, jak bardzo cenicie Waszą „małą ojczyznę”. Macie bardzo 
dużo szczęścia - żyjecie w miejscu, które ma swoją historię i gdzie 
dba się o to, aby nie została zapomniana, a jednocze6nle jest to 
miasteczko nastawione na rozwój. Dzięki temu macie doskonałe 
warunki do rozpoczęcia swojej drogi życiowej. W Kałuszynie 
możecie nie tylko nauczyć się poszanowania tradycji, lecz także 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 
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Edukacja, szczególnie w szkole podstawowej to wspaniały  
i bardzo ważny okres w życiu człowieka. W tym czasie kształtuje się 
charakter. Od tego, jaki wkład włożycie w swój rozwój, zależy to, 
jakimi ludźmi będziecie w dorosłym życiu. 

Wisława Szymborska pisała, że ,,nauka potrafi być słodka, jeśli się 
zechce w niej rozsmakować”. Z waszego listu wynika, że Wasza 
szkoła dokłada wszelkich starań, aby zachęcić Was do pogłębiania 
wiedzy - z pewnością będzie to miało bardzo dobry wpływ na Waszą 
przyszłość. Miło mi również czytać o sukcesach artystycznych  
i sportowych uczniów Waszej szkoły. Oby tak dalej! 

Bardzo dziękuję za słowa uznania - są one dla mnie niezwykle ważne. 
Jako dziecko także miałem swoich idoli i bardzo chciałem im 
dorównać. Możecie być pewni, że jeśli będziecie ciężko pracować,  
z pewnością dościgniecie swoje autorytety. 

Mam nadzieję, że część z Was w przyszłości będzie realizować się 
w medycynie - możecie być naukowcami, lekarzami, 
pielęgniarkami/pielęgniarzami, farmaceutami lub ratownikami 
medycznymi. Te zawody wymagają wielu lat nauki i poświęceń, 
jednak ratowanie ludzkiego życia i ochrona zdrowia pacjentów daje 
satysfakcję, która rekompensuje każdy wysiłek. 

Na zachętę przesyłam Wam drobne upominki z Ministerstwa 
Zdrowia. 

Życzę Wam, Waszym Nauczycielom i Rodzicom sukcesów  
w realizacji planów i marzeń oraz samych dni pełnych uśmiechu. 

Z pozdrowieniami 

Bartosz Arłukowicz 
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A na koniec niespodzianka, list z Kensington Palace z Londynu. 
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GRUPA GRH BLUSZCZ – CO TO TAKIEGO? 
Wywiad z Joanną Polkowską byłą redaktorką 

„Tornistra”, która należy do Grupy GRH Bluszcz 
Julia Sosińska kl. Vb 

 
1.  Czemu akurat grupa Bluszcz, a nie inna 
grupa rekonstrukcyjna i czym zajmuje 
się ta grupa? 

Asia: GRH Bluszcz zajmuje się 
odtwarzaniem żeńskiej mody cywilnej  
z okresu od I wojny światowej do lat 60,  
z naciskiem na dwudziestolecie 
międzywojenne oraz lata 40. W grupie 
jest nas 13. Dawna moda zawsze mnie 
inspirowała, więc dlatego dołączyłam do 
tej grupy. 

2.Co daje Ci uczestnictwo w grupie Bluszcz? 

Asia: Rekonstrukcja to moja pasja, więc bycie w tej grupie 
daje mi rozwijanie i pogłębianie tej pasji w większym gronie. 
Mam ogromną satysfakcję z działań, których się podejmuję. 
Dają mi one energię i siłę. 
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3. Czy uczestnictwo w Bluszczu związane jest z jakimiś 
wyjazdami? 

Asia: W grupie jestem już od prawie roku, przez ten czas 
miałam okazję być na DDay Hel nad polskim Bałtykiem,  
w Kutnie na Odysei Historycznej oraz we wrześniu  
na rekonstrukcji w Czechach - tam zorganizowaliśmy pokaz 
mody lat 30 i 40. W planach jest wyjazd na manewry do 
Niemiec oraz na rekonstrukcje w okolice Bratysławy 
(Słowacja). 

4. Czy spotykacie się jako grupa i jak często? 

Asia; W dobie Internetu sporo spraw załatwiamy tą drogą na 
naszym prywatnym forum. Pozostają  jednak takie sprawy, 
które trzeba dogadać na żywo, dlatego spotykamy się raz lub 
dwa razy w miesiącu.  

5. Co Ci się w tej grupie podoba najbardziej? 

Asia: Babskie grono i moda to idealne połączenie. Często też  
spotykamy się np. w jakiejś klimatycznej kawiarni, więc po 
prostu można ”cofnąć się w czasie”. Zapraszają Nas też  na 
pokazy mody. 

6. Czy czujesz tremę przed wyjściem na taki pokaz? 

Asia: Mój pierwszy pokaz był w sierpniu, miałam lekka tremę 
bo oczy wszystkich skierowane były na mnie, słychać było 
tylko migawki aparatów. Koleżanki mnie podtrzymywały na 
duchu, mówiły: Asiu, głowa do góry i idź. A ja nie mogłam za 
bardzo jej podnosić do góry w obawie, że spadnie mi  
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kapelusz.  Ale po kilku pokazach da się do tego 
przyzwyczaić. 

7. Czy będziesz to kontynuować? 
Asia: Tak, oczywiście. Wszystkim polecam, aby należeli do 
jakiejś grupy, czy to historycznej, teatralnej, tanecznej czy 
muzycznej. Przynosi to ogromną satysfakcję i daje wiele 
pozytywnych emocji. 

8. Dziękuję Asiu za poświecony czas. 
Asia: Ja, również dziękuję i pozdrawiam wszystkich uczniów 
mojej dawnej kochanej podstawówki. 
 
P.S. Rekonstrukcja to działania związane z odtwarzaniem 
wydarzeń historycznych. W Polsce jeszcze nie ma jednej  
przypisanej nazwy. Określana jest nazwami: rekonstrukcja 
militarna, inscenizacja bitwy, festyn historyczny lub 
widowisko historyczne. 

 

 
WALECZNA PAULINA 

WYWIAD Z PAULINĄ PACHNIK Z KL. VIa 
Adriana Goździk kl. VIa 

 
ADA: Od kiedy uczęszczasz na kickboxing? 
PAULINA: Od września 2014. 
A: Czy wiesz skąd pochodzi i o co w nim chodzi? 
P: Chodzi o kopanie i boksowanie jednocześnie.   
 
 



TORNISTER                       numer 4 (90) – grudzień 2014/styczeń 2015 

- 22 - 
 

A: Kiedy i gdzie masz treningi? 
P: Na szkolnej hali we wtorki i czwartki. 
A: Co cię skłoniło do wyboru tej dyscypliny? 
P: Chciałam wyładować energię. 
A: Kiedy trenowałam taekwondo nosiłam dobok. Czy ty też 
masz specjalny strój do ćwiczeń i inne akcesoria? 
P: Rękawice.  
A: Jakie trzeba spełniać warunki, żeby uprawiać ten sport? 
P: Trzeba być bardzo wygimnastykowanym i odpornym na 
ciosy. 
A: Jest tam więcej chłopaków czy dziewczyn? 
P: Zdecydowanie chłopaków. 
A: Czy lubiłaś się bić a raczej kogoś:-) zanim zaczęłaś 
trenować? 
P: Tak. 
A: Kto jest twoim idolem w tej 
dyscyplinie? 
P: Mój tata. 
A: Jakie są twoje plany 
związane z tym sportem? 
P: W przyszłości dzięki temu 
sportowi chcę zostać policjantką. 
A: Jak zachęciłabyś innych do kickboxingu? 
P: Nikogo nie mogę zmusić, ale jeżeli ktoś lubi sport, warto 
spróbować! 
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Sonda na przerwie 
 

JAKIE JEST PANI/PANA  
POSTANOWIENIE NOWOROCZNE 

Kamila Szostek kl. Va 
 
 
Marek Pachnik – Prawdopodobnie postanowię sobie któregoś 
dnia, by na nowy 2015 rok nic nie postanawiać. Ot, takie 
postanowienie o niepostanowieniu. 
Jeśli postanowię, że nic nie postanowię, to jak myślicie, czy 
jest to postanowienie noworoczne? 
A tak w ogóle to jestem fatalistą. 
A poza tym Horacy kiedyś tak pisał:  

…Nie pytaj próżno, bo nikt się nie dowie. 
Jaki nam koniec szykują bogowie 
I babilońskich nie pytaj wróżbiarzy  
Lepiej tak przyjąć wszystko jak się zdarzy. 

Wszystkiego najlepszego na Nowy Rok. 

Wanda Stryczyńska - Moim postanowieniem jest być 
asertywną. 

Monika Marciniak - Stawiać więcej szóstek. 

Sylwia Pernach - Jeść mniej słodyczy. 

Katarzyna Mroczek - Uprawiać więcej sportu, zamierzam 
codziennie biegać.        
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Ewelina Pachnik - Zacząć regularnie chodzić na basen. 

Bielińska Joanna – Zadbać o większą ilość czasu dla dzieci. 

Gójski Robert- Więcej czasu poświęcać rodzinie. 

Borucińska Izabela – Spędzać mniej czasu przy komputerze. 

Jędrzejkiewicz Krystyna - Nie zdradzam swoich postanowień. 

Kłoszewska Magdalena - Więcej spać 

Kobeszko Dorota - Być jeszcze lepszą mamą - mniej 
zapracowaną. 

Szymańska Wiesława - Zadbać o swoje zdrowie. 

 

Pozostałe panie: Sławomira Wójcik, 
Anna Wolska, Broniarek Agnieszka,  
Michalska Grażyna, Agnieszka 
Borucińska, Barbara Pachnik, 
Mroczek Marzena, Przybysz Ewa, 
Raczyńska Krystyna, Wierzbicka 
Lidia, Włodarczyk Dominika i kapłan 
Jerzy Kowalczewski nie mają 
postanowienia noworocznego. 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Wioleta Szymońska kl. IVa 
Czy do sali zajęć technicznych 

zostaną zakupione  
nowe przybory techniczne? 

 
Tak, oczywiście. Kupimy to, co Wam konieczne na 

zajęcia. Ustalimy z panią Kasią zakres potrzeb i będziemy 
realizować. A Wy uczcie się, bo to jest Wasze zadanie. 

 

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 
„TORNISTRA” 

 

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

Zapraszamy do zabawy. 
  

 
KUPON NR 4 (90) 

GRUDZIEŃ 2014/STYCZEŃ 2015r 
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Pani Beata Monika Marciniak 
 

Spotkaniu z Wisławą Szymborską 
    

Często marzymy o niezwykłych i niecodziennych 
spotkaniach. Pragniemy poznawać ludzi znanych, popularnych, 
szanowanych i cenionych. Do takich osób bez wątpienia należy 
nieżyjącą już polska laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury - Wisława Szymborska. Jestem naprawdę 
szczęśliwa, że mogłam przed laty osobiście poznać tę wielką 
poetkę, dlatego dzisiaj chcę podzielić się swoimi 
wspomnieniami z tamtego czasu. 

Na ten dzień czekałam bardzo długo. Musiałam dołożyć 
też wielu starań, żeby to spotkanie w ogóle doszło do skutku. 
Najpierw przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie starałam 
się nawiązać kontakt z poetką. Kiedy straciłam już prawie 
nadzieję na jakąkolwiek odpowiedź, otrzymałam list od Pani 
Wisławy o następującej treści: 

„Dotarł do mnie wreszcie Pani liścik - naturalnie 
chętnie się z Panią umówię; za parę dni wyjeżdżam w góry -
lasy, ale w sierpniu i z początkiem września będę na pewno w 
domu. Podaję telefon, żebyśmy się mogły dokładnie umówić: 
(…). Serdecznie Panią pozdrawiam. Wisława Szymborska” 
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   Te miłe słowa bardzo mnie ucieszyły i zaskoczyły 

jednocześnie. W telefonicznej rozmowie ustaliłyśmy termin 
naszego spotkania na poniedziałek 21 sierpnia 1995r. Byłam 
przejęta i podekscytowana. Podróż do Krakowa minęła mi 
szybko. Na miejsce dojechałam w południe, więc miałam 
jeszcze czas, żeby wysłuchać Hejnału Mariackiego  
i pospacerować po Starym Mieście. 

   Punktualnie o godz. 16.00 przekroczyłam próg 
mieszkania Wisławy Szymborskiej. Moją uwagę od razu 
zwróciły półki z dużą ilością książek oraz suszone kwiaty 
ustawione w wazonach. Od pierwszych chwil byłam pod 
ogromnym wrażeniem ciepła i serdeczności Pani Wisławy,    
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która ujęła mnie swoją życzliwością i naturalnym sposobem 
bycia. Gawędziłyśmy przy herbatce przez ponad dwie godziny. 
Ja opowiadałam o sobie i swoich planach na przyszłość, 
Szymborska mówiła o dotychczasowym życiu, a przede 
wszystkim o własnej twórczości.  

 
 

Wisława Szymborska w swoim mieszkaniu w Krakowie.  
(Fotografię wykonałam  podczas spotkania 21 sierpnia 1995r.) 
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   Po tym wyjątkowym spotkaniu z poetką pozostały mi 
piękne wspomnienia, fotografie i dedykacje. Oto jedna z nich: 
„Z serdecznymi myślami i życzeniami (najlepszymi) na 
przyszłość - Wisława Szymborska”. Dużą część naszej 
rozmowy  zamieściłam w pracy magisterskiej na temat: „Życie 
i twórczość Wisławy Szymborskiej - ujęcie monograficzne”. 

   W 1996r. poetka została doceniona przez  Szwedzką 
Akademię. Z radością i dużą satysfakcją przesłałam laureatce 
Literackiej Nagrody Nobla najserdeczniejsze gratulacje.  
W odpowiedzi otrzymałam równie serdeczne podziękowania 
oraz najlepsze życzenia i pozdrowienia. 

 

 
Mam nadzieję, że moja opowieść pokazała, jak ważne w 

życiu są marzenia. Nie bójmy się tylko ich realizować, 
żebyśmy potem mogli wspominać to, o czym inni mogą tylko 
pomarzyć. 
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Pedagog szkolny Agnieszka Borucińska 
 
- Mam konto na Facebooku, jasne. Założyłam je 

wspólnie z tatą, bo rodzice chcieli mieć kontrolę nad tym, co 
zamieszczam i co do mnie ktoś pisze. Ale nie korzystam  
z niego obsesyjnie. Pewnie,  nawet u mnie w klasie są osoby, 
które wrzucają na fejsie fotki swoich kotów i psów, każdego 
swojego kroku, ale dla mnie to głupota. Jak koleżanka z ławki 
mówi mi: ” Powiem ci to na fejsie”, to pukam się w czoło. Niech 
mi to powie teraz! Ja tam wolę spotkać się z kimś, pogadać, 
niż ślęczeć przed komputerem – mówi Marta.  

Paweł opowiada: 
 - Mój dzień wolny wygląda tak: wstaję koło 

dziewiątej, jem śniadanie, włączam smartfona, sprawdzam 
pocztę i co kto wrzucił na fejsa, no a potem to wiadomo, 
siadam do komputera... 

Zdarzają się też osoby podobne do Krzyśka, któremu 
rok temu groziło powtarzanie klasy, bo przestał chodzić do 
szkoły. Liczyła się tylko jego postać w grze. Teraz trochę 
wziął  się w garść, ale już nie może doczekać się ferii.  
W końcu pogra do upadłego, całe dnie.  

- Co mógłbym innego robić? – pyta Krzysiek – Moi 
kumple łażą po dworze. Mnie to nie bawi. W tej grze jestem 
przynajmniej dobry. Zamierzam zdobyć kolejny poziom. Tam 
mnie cenią, szanują, liczę się. W realu różnie bywa. 
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Specjaliści biją na alarm. Takich osób jak Krzysiek czy 
Paweł, dla których życie realne przegrywa z tym wirtualnym 
jest wśród młodych ludzi coraz więcej. Uzależnienie od 
komputera staje się zagrożeniem dla wielu bardzo realnym. 
Internet w nadmiarze to nie tylko strata czasu, to też 
rozrywka, która dla co wrażliwszych może być bardzo 
niebezpieczna  

Na forach i portalach spotkać 
można tzw. hejterów. To ludzie, 
którzy anonimowo wypisują 
okropieństwa np. o kolegach  
i koleżankach z klasy. Niestety, kiedy 
jest się obiektem „hejtingu” czasami 
trudno o dystans. O Wiolecie  koledzy 
z klasy wypisywali niestworzone 
historie: że chodzi z kilkoma 
chłopakami, że przeszła kilka operacji plastycznych... Później, 
na policji, tłumaczyli, że robili to z nudów i dla żartów. 
Wioleta się nie ubawiła. Zaczęła szukać w Internecie 
informacji o samobójstwach... Na szczęście w całej sytuacji 
zorientowała się jej starsza siostra. Sprawcy nie pozostali 
bezkarni, dziewczynkę udało się uratować. Ale było o włos od 
tragedii. Przez kilku wirtualnych tchórzy... 

Rezygnować z Internetu? Nie, ale po prostu 
mądrze z niego korzystać. 
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Sonda na przerwie 
  

JAKIE SĄ TWOJE  
POSTANOWIENIA NOWOROCZNE? 

Karolina Szlifarska kl. Va 

 

Kl. Ic Karolina Zychowicz – Będę się lepiej uczyć. 
 
Kl. IIIc Julia Cembrowska – Postaram się zdać do IV klasy. 
 
Kl. IVa Wioleta Szymońska – Mniej się spóźniać na lekcje. 
 
Kl. IVa Magdalena Abramowska - Jeść 
mniej słodyczy. 
 
Kl. IVb Laura Pietrzak – Nie będę jadła 
słodyczy. 
 
Kl. IVc Wioleta Damętka – Postaram się zostać szkolnym 
orłem. 
 
Kl. Va Daniel Szymański – Ograniczę grę na komputerze. 
 
Kl. Va Karolina Chaberska – Chcę zdać do VI klasy  
z czerwonym paskiem. 
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Kl. Va Wioleta Kublik – Będę się lepiej uczyć. 
 
Kl. Vb Natalia Jarzębska – Będę grzeczniejsza dla mamy. 
 
Kl. Vc Adrianna Sadoch – Nauczę swojego psa „podaj łapę”. 
 
Kl. VIa Wiktoria Wikluk – Postaram się zdać do gimnazjum. 
 
Kl. VIc Katarzyna Araźna – Nie będę używać brzydkich słów. 
 
 
 

 
Kamila Szostek kl. Va 

 
13 stycznia - Dzień Sprzątania Biurka 

 
Święto ma na celu uprzątnięcie z biurka całorocznych 

odpadów, obchodzi się je w 43 krajach świata. 
Święto, które zachęcić ma do wkroczenia w nowy rok z 

głębokim poczuciem estetyki naszego najbliższego otoczenia. 
Czyste biurko to nie tylko możliwość dostrzeżenia blatu i 
uwolnienia się od zagnieżdżonych w zakamarkach pokładów 
kurzu, to również lepsza organizacja i wydajność pracy. Biurka 
zwykle zasypane są stertami papierów – warto wiedzieć, że 
może to doprowadzić do przykrych konsekwencji.  
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W wielu amerykańskich 
biurach obowiązuje tak zwana 
„polityka czystego biurka”, która 
nakazuje każdemu pracownikowi 
sprzątnąć swoje stanowisko pracy na 
koniec dnia, tuż przed wyjściem do 
domu.  

Kto obchodzi to święto? 
Jeżeli: 

1. Zza góry śmieci nie możesz dojrzeć pokoju. 
2. Boisz się, że przykleisz się do swojego biurka. 
3. Po prostu uwielbiasz sprzątać i uważasz, że każda 

okazja jest do tego odpowiednim powodem. 
To to święto dotyczy także Ciebie. 

Cele? 
Każdy kto obchodzi Święto Sprzątania Biurek zna trzy 
podstawowe cele : 

1. Usunięcie wszelkich odpadów radioaktywnych, 
organicznych, sztucznych oraz odpadków pochodzenia 
pozaziemskiego. 

2. Poszerzenie przestrzeni życiowej człowieka. 
3. Miły zapach przy biurku i w jego okolicy. 
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…MARZENIACH 
Zuzanna Orzepińska kl. Va 

 

Marzenia? Cóż to właściwie znaczy? Marzenia to 
uczucia? A może to wspomnienia? 

Nie.  Marzenia to nasza fantazja, ukryte pragnienia, 
to coś, czego bardzo chcemy, a wydaje się nam niemożliwe. 
Oczekujemy na ich spełnienie. Niektóre są realne, a nawet 
banalne, a niektóre na zawsze zostaną w sferze naszych 
szalonych fantazji. Czasami się spełniają, a czasami niestety 
nie. Mimo to warto mieć marzenia i wytrwale dążyć do ich 
realizacji, bo zapewniam Was, że to co niemożliwe czasami 
jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy tylko chcieć i może 
jeszcze troszeczkę nad tym popracować. A wtedy...  
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WEEKEND Z ROMEO I JULIĄ 
Adriana Goździk kl. VIa 

 
 

Kilka tygodni temu byłam z rodzicami na musicalu 
„Romeo i Julia” w teatrze Buffo w Warszawie. Była to 
współczesna wersja sztuki. Stroje, język, jakim posługiwali się 
aktorzy, wystrój sceny, wszystko to mało przypominało 
szekspirowską wersję.  

Na widowni było dużo młodzieży i dzieci. Z ich reakcji 
wywnioskowałam, że im, tak jak mnie, przedstawienie podobało 
się bardzo, choć dorośli twierdzą, że zbyt nowoczesne, ale nie 
ma się co dziwić, przecież Oni są z innego wieku:) 

Następnego dnia mama zaproponowała wieczór  
z filmową wersją sztuki z 1968 roku. Oglądając film można 
przenieść się do zupełnie innej epoki i mimo, że był nakręcony 
przeszło pół wieku temu, nadal jest 
interesujący, a może właśnie 
dlatego. 

 Obie wersje tragedii 
bardzo mi się podobały, trudno 
byłoby wybrać, która lepsza, więc 
zachęcam do obu, bo i jedną i 
drugą ogląda się świetnie. 
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Aleksandra Mazur kl. IVa 

DEKORACJE ŚWIĄTECZNE 
 
Ja 
Teraz robi się ozdoby i dekoracje świąteczne z papieru: 
kolorowe łańcuchy, choinki, aniołki i tego typu inne ozdoby, 
które się wiesza na choinkę. 
 
Mama 
Kiedyś robiło się podobne ozdoby, 
mogą to być np. koszyczki  
z kolorowego papieru, pawie oczka, 
orzechy okręcane sreberkiem. 
 
Babcia 
Moja babcia robiła łańcuszki z 
kolorowej bibuły przeplatane słomką oraz gwiazdki okręcane 
sreberkiem. 
 
Prababcia 
Dawniej robiło się ze słomy łańcuchy, laleczki ozdabiane bibułą 
i wieszało się suszone jabłka, a pod choinką kładło się sianko,  
a na sianko obrazki z Panem Jezusem. 
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Zuza Orzepińska Va 

 

Dziś dziewczynkom z młodszych 
klas polecam przeczytanie książek z serii 
„Klub Tiary”, których autorką jest Vivian 
French. Opowiadają one historie  
i niesamowite przygody małych księżniczek, 
uczących się w specjalnej szkole dla 
królewskich córek. Dzięki tej lekturze 
przeniesiecie się w zupełnie inny świat. 
Zapewniam, że nie będziecie się nudzić,  
a po przeczytaniu pierwszej książki z tej serii, chętnie 
sięgniecie po kolejną. 

 

Starszych uczniów naszej szkoły zachęcam do 
przeczytania książki pt. „Tomek w krainie kangurów” 
autorstwa Alfreda Szklarskiego. Opowiada ona o przygodach 
chłopca, który dorastał w czasie wojny. Utwór ma wyjątkowo 
ciekawą i wartką akcję. 

Z tą książką na pewno nie grozi wam nuda. Pozycja 
przeznaczona zarówno dla dziewcząt jak i chłopców. 
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Igor Lipka VIb 
Dzień, w którym świat wydał mi się wyjątkowo piękny 
 
Piątek, 24 października 2014 r. 

Tego dnia wstałem wcześnie rano, zjadłem śniadanie  
i mama zawiozła mnie do kościoła. Po mszy wróciłem do domu  
i położyłem się jeszcze na chwilę, żeby odpocząć przed 
najważniejszym meczem w moim życiu. Gdy przygotowywałem 
się do wyjścia, przyjechał po mnie kolega i razem udaliśmy sie 
na boisko. Pogoda była deszczowa, więc myśleliśmy, że mecz 
się nie odbędzie. Jednak na miejscu, pomimo złej aury 
czekaliśmy na drużynę przeciwną. Mecz rozpoczął się 
punktualnie, ale szczęście nam nie sprzyjało. Po pierwszej 
połowie remisowaliśmy 0 : 0. Nasz zespół Victoria Kałuszyn 
musiał wygrać przynajmniej jeden zero z drużyną MOSiR 
Mińsk Mazowiecki, aby awansować do pierwszej ligi.  

W drugiej połowie meczu 
walka była zacięta. Niestety, nie 
udawało nam się strzelić gola. Minuty 
spotkania uciekały, a wraz z nimi 
wymarzony awans. Kiedy mecz 
dobiegał końca, wszyscy zawodnicy 
byli już potwornie zmęczeni. Wtedy 
zebraliśmy w sobie resztki sił. Po 
błędzie bramkarza naszych 
przeciwników niespodziewanie strzeliłem gola na wagę       
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zwycięstwa. Mecz zakończył się sukcesem naszego zespołu. To 
my świętowaliśmy wygraną i upragnione wejście do pierwszej 
ligi.  

Nigdy nie zapomnę tego dnia. Trudno mi wyrazić 
słowami emocje, które towarzyszyły wtedy mojej drużynie. 
Byliśmy tak szczęśliwi, że cały świat wydawał nam się 
wyjątkowo piękny. Moja radość była podwójna, ponieważ 
zdobyłem decydującą bramkę w tym ważnym spotkaniu. 

 
Aleksandra Gniado kl. Vc 

“Opowiadanie o Sfindze” 
 
Dzieci uciekały wąskim tunelem gonione przez potwora. 

Sfinga pędziła szybko, jednak nie dotrzymywała kroku 
dzieciom. Gdy jednak trafiły na ślepy zaułek, nie wiedziały co 
zrobić. Nie było miejsca, paszcza potwora zbliżała się. Tyson 
oparł się o ścianę, gdy nagle ściana obróciła się i dzieci 
znalazły się w dziwnym pomieszczeniu. „Uwaga, 
niebezpieczeństwo. Pułapki na drodze”. – tak napisano na 
żółtej kartce naklejonej na ścianie.  

Sfinga w tym samym momencie, kiedy dzieci czytały 
napisy w „pułapkowym pomieszczeniu”, obmyślała plan jak iść 
za dziećmi. Wreszcie pomyślała, że też oprze się o ścianę  
i dotrze do trójki. Jak pomyślała tak zrobiła i w okamgnieniu 
znalazła się przy dzieciach, które zaczęły uciekać. 
Przeskakiwały topory, lasery, wyrwy i unikały strzał. Sfinga  
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także była sprytna, jednakże Percy wychodząc, a właściwie 
uciekając z labiryntu pułapek, omyłkowo nacisnął guzik  
w podłodze, co spowodowało, że wysunął się wielki miecz, który 
rozciął Sfingę na pół. Wtedy dzieci ujrzały prawdę. Widać było 
tam masę trybików i akumulator, jednak jedyną dziwną rzeczą 
w tym „czymś” było to, 
że owa „Sfinga” 
posiadała prawdziwe 
serce. Zacięła się, 
powtarzała „Potwór na 
szóstkę! Potwór na 
szóstkę!” i tak w kółko. 
Mówiła to coraz niższym 
i niższym tonem, aż w końcu się wyłączyła.  

 
Natalia Bogdan kl. Vic 
Bitwa Piasta z Myszyngami – W obronie ojczystych 
ziem 

Dawno, dawno temu, gdy państwo polskie dopiero 
zaczynało istnieć, niedaleko Kruszwicy mieszkał ubogi Piast 
Kołodziej. Zajmował się on pracą na roli, a także wyrabianiem 
drewnianych kół do wozów. Miał żonę i dzieci. Był bardzo 
dobrym i gościnnym człowiekiem. Dbał także o dobro ojczyzny. 
Codziennie sprawdzał czy Myszyngowie nie zbliżają się do 
grodu. 

I tak też było owego feralnego dnia, kiedy to Piast 
Kołodziej powiedział do jednego ze swych towarzyszy:   
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- Idź nad jezioro z beczką słomy. Jak byś okręty 
wrogów zobaczył, beczkę podpal! 

I tak oto o zmroku wszyscy zobaczyli łunę nad kopcem. 
Wtedy to Piast Kołodziej polecił wzmocnić ostrokół, ponieważ 
wróg atakował Kruszwicę. Następnego ranka czarny proporzec 
powiewał na wieży. Napastnicy otoczyli gródek. 

Wtedy to Piast Kołodziej rozkazał:  
- Naprzód! Za mną! Celujcie dobrze! Nie marnujcie strzał!  

Nawet dzieci pomagały dorosłym w walce z wrogiem. 
Rzucały kamienie, które trafiały prosto w nieświadomych 
zagrożenia napastników. Gdy bitwa rozgorzała na dobre Piast  

Kołodziej polecił: 
-  Otwierać bramy! Za mną! Za mną, wszyscy! Na wroga! 

Wtedy to napastnicy przerażeni zaczęli uciekać  
w popłochu. Piast Kołodziej nie pozwolił jednak, aby udało się 
Myszongom uciec. Wykrzyknął: 
- Wsiadajcie do łodzi! Gońcie wroga! 

Tak też zrobiono. Przepędzono nieprzyjaciela z ich 
ziemi, a króla Popiela już nie było. Jego ród przestał istnieć. 
Piast Kołodziej okazał się bardzo odważnym człowiekiem, który 
dla dobra ojczyzny gotów był oddać życie. 

Mieszkańcy kruszwickiego grogu zaczęli zastanawiać 
się nad tym, kto zajmie miejsce Popiela. Postanowiono na króla 
wybrać kmiecia Piasta Kołodzieja, który tak skutecznie bronił 
grodu przed najeźdźcami. I odtąd w Kruszwicy panował król 
Piast Kołodziej, który obok tronu miał ustawiony pług, na znak, 
że nie tylko wojować w obronie ojczyzny trzeba, ale  
i pracować dla niej. Od tego momentu w Polsce zaczęło się 
panowanie dynastii Piastów. 
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Natalia Zaliwska kl. I gimnazjum 
 

 Zanieczyszczenie powietrza z Chin i innych dynamicznie 
rozwijających się krajów Azji wpływa na sztormy na 
Pacyfiku i na pogodę na Półkuli Północnej? 

 Sroki wcale nie lubią lśniących przedmiotów, nie kradną 
biżuterii ani błyszczących kluczy. To tylko mit? 

 Okazuje się, że ryby nie mogą przeżyć na głębokości 
większej niż 8000 do 8500 m.? 

 Na terenie Polski żyły jaguary? 

 Atakujący owady grzyb 
Metarhizium anisopliae może pomóc 
w zwalczaniu komarów? 

 Ludzki mózg nie jest w stanie pojąć tego, że 
Wszechświat jest nieskończony? 

 W trakcie pełni Księżyca tak naprawdę widzimy tylko 
jego połowę? 
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PREZENTÓW POD CHOINKĘ 

Kinga Książek kl. VIb 
 

1. Telefony, mp4, konsole. 
2. Karty piłkarskie. 
3. Samochody lub samoloty na pilota. 
4. Gry na komputer, ps4 lub Xbox 360. 
5. Książki.  
6. Ubrania.  
7. Klocki LEGO. 
8. Pluszaki. 
9. Perfumy. 
10. Lalki. 
 
Najważniejsza jest jednak miła rodzinna atmosfera i uśmiech 

na twarzy. 
PS. Wesołych Świąt dla wszystkich czytelników TORNISTRA :) 
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STRONY WWW  
NA ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

Wyszukała Karolina Ręczajska kl. Va 
 

Przepisy: 
1. www.kwestiasmaku.com 
2. www.mojegotowanie.pl/święta 
3. www.gotujmy.pl 
4. www.allrecipes.pl 
5. www.kotlet.tv 

Dekoracje: 
6. www.tipy.pl 
7. www.urzadzamy.pl 
8. www.artillo.pl 
9. www.zszywka.pl 

 
Tradycje: 

10. www.polishcenter.org 
11. www.czasdzieci.pl 
12. www.kuria.gliwice.pl 
13. www.dziecisawazne.pl 
14. www.bibliotekawszkole.pl 
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BAJKA O ANIELE GABRIELU 

Zuzanna Orzepińska kl. Va 

W niebie urodziły się dwa aniołki: Gabriel i Maciej. 
Jeden z dorosłych aniołów, jako strażnik bram nieba, 
opiekował się nimi i uczył je wszystkiego. Pewnego dnia  
w czasie lekcji latania, której udzielał im ich anioł stróż, jeden 
z aniołków przysiadł na chmurce i spadł z niej. Nauczyciel 
natychmiast pośpieszył mu z pomocą, ale nie zdążył go złapać. 
Mały aniołek spadał, spadał i spadał. Kiedy wreszcie wylądował 
na ziemi okazało się, że jest w 
Palestynie, a dokładnie  
w mieście Nazaret. Niepewnie stąpał 
po ziemi, na którą dotąd tylko zerkał 
z nieba.  

Gdy podniósł wzrok, jego 
oczom ukazał się starszy anioł, który kazał mu iść do Maryi z 
radosną nowiną, że niedługo urodzi syna bożego - zbawcę ludzi. 
Wbrew obawom Gabriela, aniołek poszedł do domu wybranej 
kobiety  
i wykonał polecenie starszego anioła. Po wielu miesiącach 
błąkania się po ziemi Gabriel dostał znak od Boga i czym 
prędzej udał się na hale do pasterzy. Trochę przestraszeni 
widokiem Gabriela pasterze nie wiedzieli co mają robić, ale po 
chwili zrozumieli co do nich mówił i szli za nim do Betlejem. 
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Tam czekała na nich wspaniała niespodzianka. Maria 
urodziła syna bożego. Wszyscy nisko mu się kłaniali, a łzy 
szczęścia płynęły im po policzkach. Anioł Gabriel był tak 
uradowany, że śpiewał i tańczył z innymi aniołami, a później 
razem z nimi wrócił do nieba.  

 

WARZYWA, KTÓRYCH NIE ZNAMY 
Natalia Zaliwska kl. I gimnazjum 

 
Yucca- Biały korzeń o dużej zawartości skrobi 

pochodzi z Ameryki Południowej. Warzywo nazwą  przypomina 
kwiat dobrze znany miłośnikom ogrodnictwa, ale  
w przeciwieństwie do jego liści, doskonale smakuje w każdej 
postaci: na surowo, gotowane, pieczone  
i grillowane. Yucca bogata jest  
w witaminę C oraz węglowodany, za to jej 
kaloryczność jest naprawdę niewielka. 

Arracacha - To także, 
pochodząca z Ameryki Południowej, 
roślina korzenna. Wyciągnięta prosto z ziemi jest wąska na 
początku i szersza przy liściach. Tamtejsza ludność nie bez 
powodu ochrzciła ją mianem „biała marchewka”. Arracacha 
doskonale sprawdzi się jako odpowiednik polskich ziemniaków. 

 
 
 



TORNISTER                       numer 4 (90) – grudzień 2014/styczeń 2015 

- 48 - 
 

Dodając ją do niedzielnego obiadu lepiej przygotować się na 
jej charakterystyczny aromat. Mało znane warzywo to 
mieszanka smaków selera, grillowanej kapusty i orzechów 
kasztanowca. Mimo specyficznego aromatu, arracacha jest 
bogatym źródłem żelaza, wapnia i witaminy A. 

Fiddleheads - Dziwnie wyglądające warzywo to tak 
naprawdę... nierozwinięte pędy paproci. Zebrane dostatecznie 
wcześnie i odpowiednio przyrządzone są nie tylko smaczne, ale 
także bogate w witaminy A, C oraz błonnik. Podsmażone przez 
12-15 minut pędy paproci, posmarowane masłem  
i doprawione solą to przysmak goszczący na wielu stołach. 
Pamiętaj jednak, by nie jeść ich na surowo, ponieważ 
nieprzetworzone mogą zawierać dużo toksyn. 

Daikon - Jeśli lubisz japońskie noodle i sałatki, 
pokochasz także i to warzywo. Korzeń pochodzący z „kraju 
kwitnącej wiśni” wygląda jak duża, biała marchewka. Jest mało 
kaloryczny, a przy tym bogaty w witaminę C. Doskonale 
smakuje zarówno gotowany jak i na surowo, na ciepło i na 
zimno. Diakon działa korzystnie na układ trawienny, oczyszcza 
organizm i poprawia metabolizm. 
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KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA 
Karolina Ręczajska kl. Va 

 
 
1. Otulają zimą ręce. 
2. Solenizant wigilijny. 
3. Zapachowy dodatek do ciasta. 
4. Adwentowy z 4 świeczkami. 
5. Spożywana w Wigilijny wieczór. 
6. Okres przed Bożym Narodzeniem. 
7. Zjeżdżają ze stoku. 
8. Wisi na choince.  
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REBUS SYLWESTROWY 
Kamila Szostek kl. Va 
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