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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 
Nr specjalny 7(93) – kwiecień 2015       nakład 50 sztuk   CENA 1,00 zł 
 
DRODZY CZYTELNICY „TORNISTRA”! 

Przed Wami specjalny numer naszego miesięcznika 
przygotowany na XX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 
Szkolnych „MAM Forum Pismaków”.  

Tegoroczny temat konkursu to 
refleksja na temat spraw finansowych, 
zastanowienie się nad pytaniem: mieć czy 
być. W kategorii szkół podstawowych 
temat ogólny brzmi: „Jak wyglądałby 
świat, w którym nie byłoby pieniędzy?” 
Czy byłby lepszy? Czy ludzie byliby 
bardziej szczęśliwi? 

Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na to pytanie sam 
(na podstawie swoich doświadczeń, przeżyć, rozmów z innymi).  

Mamy nadzieję, że kilkanaście artykułów, które 
znajdziecie w bieżącym numerze „Tornistra” pozwoli Wam 
spojrzeć na temat pieniędzy, życia z pieniędzmi albo bez nich, 
od jeszcze innej strony, że nasze artykuły wywołają dyskusje 
wśród Was, Waszych znajomych i w rodzinie, że łatwiej będzie 
Wam odpowiedzieć na pytanie: mieć czy być?.  

Zapraszamy do czytania! 
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SPIS TREŚCI:
PO PROSTU PIENIĄDZE 
 Historia pieniądza – s. 3; 
 Ciekawostki o pieniądzach –  

s. 4-7; 
 Przysłowia o pieniądzach –  

s. 8; 
CZY PIENIĄDZE SĄ POTRZEBNE? 
 O zaletach posiadania 

pieniędzy – s. 9-10; 
 Sonda wśród nauczycieli 

„Pieniądze szczęścia nie dają. 
Co Pani/Pan sądzi na ten 
temat?” – s. 10-12; 

 3 pokolenia w „Tornistrze” – 
Kieszonkowe – s. 13; 

 Czy pieniądze się liczą? –  
s. 14; 

ŚWIAT BEZ PIENIĘDZY? 
 8 rzeczy, które można zrobić 

bez pieniędzy – s. 15; 
 Sonda wśród uczniów „Jak 

wyobrażasz sobie świat bez 
pieniędzy?” – s. 16-17; 

 Przez Europę bez pieniędzy – 
s. 18-24; 

 Opowiem Wam… o rowerze 
wujka Piotra i godności –  
s. 25-26; 

 Najdroższe na świecie –  
s. 27-29;  

 Opowiem Wam… o Paryżu –  
s. 30-31; 

 Sprawiedliwa wymiana –  
s. 31-32 

MIEĆ CZY BYĆ? 
 Co jest najważniejsze? –  

s. 33-34; 
 Kupon dla stałych czytelników 

– s. 34; 
 Warto/nie warto – s. 35; 
 Pomocna dłoń – Pieniądze to 

nie wszystko – s. 36-37; 
 Nauka czy praca? – s. 37-38; 
GROSZ DO GROSZA 
 SKO - s. 39-40; 
 Kartka z kalendarza – s. 41; 
 Przepis na… oszczędzanie 

pieniędzy – s. 42; 
 Krzyżówka finansowa – s. 43. 

Hf h   Th    h Th h   
thththrhrhthththththth
ththththththththththth
ththththththththththth 
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HISTORIA PIENIĄDZA 
Wiktoria Rucińska kl. Va 

 
Dwa tysiące lat p.n.e. ludzie nie wiedzieli co to 

papierowy pieniądz, ale też nie znali tego słowa. Dla tych ludzi 
pieniędzmi były ich własne wyroby takie jak: narzędzia, 
tkaniny, ozdoby. Na przykład grupa produkująca miód 
dokonywała wymiany z grupą produkującą skórę bydlęcą.  

Stały rozwój wymiany towarowej doprowadził do 
wynalezienia w siódmym stuleciu p.n.e. monet i prawie 1600 lat 
później w Chinach pieniądza papierowego. 

Na początku XX wieku. w Stanach Zjednoczonych 
pojawiły się  pierwsze pieniądze plastikowe (różnego rodzaju 
karty m. in. karty płatnicze, bankomatowe, debetowe). 
Ówczesne karty stanowiły upoważnienie do odebrania 
zamówionego towaru i zapisania kredytu na poczet klienta. 
Wydawały je duże sieci sklepów i stacje benzynowe,  
a podstawą ich pojawienia się był fakt udzielania kredytów. 
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CIEKAWOSTKI O PIENIĄDZACH 
Aleksandra Mazur kl. IVa 

(na podstawie strony 
http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/65/index.php) 

 
1. Pierwsze pieniądze pojawiły się około 1000 lat temu  

w Chinach. Ówczesnymi pieniędzmi znajdującymi się  
w obiegu były niewiele warte monety z żelaza.  
Główną niedogodnością w codziennym użyciu była obawa 
przed ich utratą. Przemierzający kraj kupcy, 
obładowani bilonem, stanowili łatwy cel dla rabusia. 
Wypuszczenie pieniędzy papierowych wydawało się 
zatem tanim i wygodnym rozwiązaniem. Były nimi 
pokwitowania, które wręczano kupcom za 
przechowywanie ich bilonu. Dopiero po 200 latach 
pojawiły się oficjalne pierwsze papierowe pieniądze – 
banknoty. 
 

2. Pierwsze pieniądze papierowe w Europie wydano  
w Szwecji w 1661 roku. 

 

Następnie uczyniły to: 
1694 r. - Anglia, Szkocja; 
1695 r. - Norwegia; 
1716 r. - Francja; 
1746 r. - Włochy; 
1766 r. - Niemcy; 
1794- Polska. 
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3. Pieniądze w Polsce zaczęto bić czyli wytwarzać monety 
1000 lat temu. Były ze srebra i nazywały się denary.  
Denarami płacono przez 300 lat.  
W obieg weszły także monety ze złota – floreny  
i dukaty. Potem pojawiły się jeszcze talary, tynfy  
i szelągi. 
 

4. Na świecie funkcjonuje dziś ponad 100 różnych walut. 
Większość z nich ma jednak charakter lokalny, np. 

   na Białorusi 1 rubel = 100 kopiejek 
   w Chorwacji 1 kuna = 100 lip 
   w Korei Południowej 1 won = 100 dzon 
   w Wenezueli 1 bolivar = 100 centymów 

 
5. Przez długie stulecia handel polegał na wymianie 

przedmiotów. W krajach rolniczych wartość różnych 
dóbr przeliczano na zboże. Jednym z  najbardziej 
rozpowszechnionych towarów była sól. Najlepszym 
dowodem na to, że sól odgrywała rolę pieniądza, jest 
powiedzenie „słono za coś płacić”. W niektórych 
rejonach świata ludzie doszli jednak do wniosku, że 
najwygodniejszą formą środka płatniczego są metale. 

 
6.  
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dolar amerykański 
USD 

Oficjalny środek płatniczy od 1792 roku . 

 
  

  

euro  
Zaczęło funkcjonować  
1 stycznia 1999 roku. 

1 stycznia 2002 roku do obiegu 
wprowadzono banknoty i monety euro. 

Euro jest oficjalnym środkiem płatniczym 
w 19 państwach należących do Unii 

Gospodarczej 
 i Walutowej  

 
 

 

 
funt szterling 

£ 
Najstarsza waluta narodowa na świecie. 

Po raz pierwszy funty  
zostały wybite  

w końcu XV wieku,  
za panowania  

króla Henryka VII Tudora. 
1 funt szterling = 100 pensów 



TORNISTER                       numer specjalny 7 (93) – kwiecień 2015 

- 7 - 

 

 
 

  
japoński jen 

Legalny środek płatniczy od 1871 roku. 
1 jen = 100 senów = 1000 rinów. 

 

Dolar jest wykorzystywany  
do realizacji 89% transakcji  

na światowych rynkach walutowych. 
 

  
  

 

 
Transakcje z udziałem wspólnego 
europejskiego pieniądza (euro) 

stanowią 37% wszystkich operacji 
przeprowadzanych na rynkach 

walutowych. 
  

 

Z udziałem jena przeprowadzana jest  
co piąta transakcja wymiany. 

  
  

 

Z udziałem funta przeprowadzane 
jest 17% transakcji na światowych 

rynkach walutowych. 
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PRZYSŁOWIA O PIENIĄDZACH 
wyszukała  Karolina Chaberska kl. Va 

 
 „Nie rozumie nędzy, kto pełen pieniędzy’’. 

 
 „Nie zasypia w nocy śmiele, ten kto ma pieniędzy wiele’’. 

 
 „Wielkie pieniądze, wielkie kłopoty’’. 

 
 „To dusza czyni bogatym’’. 

 
 „Pieniądze szczęścia nie dają, ale lepiej żyć pozwolą’’. 

 
 „Kto za młodu oszczędza, to na starość nie wie co to  

nędza’’. 
 

 „Do grosza grosz, a będzie stos’’. 
 

 „Pieniądze szczęścia nie dają’’. 
 

 „Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo 
daje”. 

 

 „Od pieniędzy serce staje się 
twarde”. 
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O ZALETACH POSIADANIA PIENIĘDZY 

Zuzanna Orzepińska kl. Va 
 
Czy pieniądze są potrzebne? 

Z całą pewnością w niektórych 
sytuacjach są po prostu niezbędne  
i konieczne.  

Przekonałam się o tym na 
początku ubiegłego roku, kiedy 
dowiedziałam się o poważnych problemach zdrowotnych 
mojego małego sąsiada. Krystian nie miał wtedy jeszcze nawet 
trzech lat, a za sobą wiele cierpienia i bólu. Jego organizm 
zaatakował nowotwór, którego możliwości leczenia w Polsce 
skończyły się. Żeby mieć szansę na dalsze leczenie, 
potrzebował bardzo dużej sumy pieniędzy, na wyjazd do kliniki 
za granicą. Jego rodziców nie było stać na tak kosztowne 
leczenie, więc prosili wszystkich o pomoc dla syna.  

Wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że życie jest 
niesprawiedliwe i że gdybym miała złotą rybkę spełniającą 
życzenia, poprosiłabym ją o pieniądze dla Krystiana. 
Oczywiście razem z wieloma innymi osobami w miarę 
możliwości starałam się pomóc i … za kilka miesięcy mój mały 
sąsiad wyjedzie z Polski na dalsze leczenie.     
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Mam nadzieję, że terapia uda się i Krystian wróci do 
nas zdrowy i że wreszcie będzie mógł w pełni cieszyć się 
dzieciństwem. Brak pieniędzy odbiera tę szansę wielu 
dzieciom, dlatego pewnie się powtórzę, ale uważam, że  
w takich sytuacjach pieniądze są bardzo potrzebne. Żałuję, że 
nie jestem bardzo bogata, bo wtedy mogłabym pomagać 
jeszcze bardziej wszystkim potrzebującym, ale jeszcze wiele 
przede mną.    
 

 
 

Sonda na przerwie 
 

PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ.  
CO PANI/PAN SĄDZI NA TEN TEMAT? 

Karolina Szlifarska i Kamila Szostek kl. Va 
 

Marek Pachnik - Kto wie? Kto wie? Kto wie? 
Nie próbujmy generalizować, mądrzyć się, czy dywagować.  
A może są tacy, co do szczęścia potrzebne im tylko 
pieniądze? A może i tacy są, co nie mogą być szczęśliwymi nie 
mając przyjaciół? A może dla kogoś nieodzownym do szczęścia 
jest wiosenny zapach deszczu? Jak bardzo się zdziwimy, gdy 
ktoś nam powie, szlochając w rękaw, że jest nieszczęśliwym, 
bo od trzech dni nie jadł sernika popijając lekko ciepłym 
mlekiem? 
I co?    
I nic! 
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Starajmy się nie dziwić. Każdy z nas jest inny. Ciekawie inny. 
Fajnie inny. Ceńmy to. Każdemu do szczęścia może być 
potrzebne co innego. Ważne, by nie unieszczęśliwiać. A jeżeli 
możemy przyczynić się do szczęścia innych, to jesteśmy 
szczęściarzami. To duże szczęście być 
szczęściarzem. 

Jędrzejkiewicz Krystyna - Nie są 
najważniejsze, ale potrzebne w życiu.  

Kobeszko Dorota - Nie można kupić 
wszystkiego za pieniądze. 

Michalska Grażyna - Są rzeczy ważniejsze 
od pieniędzy. 

Marzena Mroczek - Nie wszystko można kupić za pieniądze, 
jeśli masz nadmiar pieniędzy możesz popaść w chorobę. 

Paruzal Ewa – Nie dają, ale pomagają w szczęściu. 

Przybysz Ewa – Nie uważam tak. 

Sęktas Krystyna - W życiu najważniejsza jest miłość, nie 
pieniądze. 

Szymańska Wiesława – Nie dają pełnego szczęścia, ale dają 
poczucie bezpieczeństwa. 

Elżbieta Kalisz - Samo gromadzenie pieniędzy szczęścia nie 
daje; ma sens, gdy wydajemy je na dobry cel, kiedy możemy 
komuś sprawić radość.       
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Wolska Anna - Są ważniejsze rzeczy niż pieniądze. 

Wanda Stryczyńska - Bez nich żyć też ciężko. 

Izabela Borucińska – Same w sobie na pewno szczęścia nie 
dają, ale z ich udziałem łatwiej o szczęście. 

Monika Marciniak - Ale w szczęściu pomagają. 

Ewelina Pachnik - Myślę, że to prawda, gdyż same pieniądze 
szczęścia nie dają, ale są do szczęścia potrzebne. 

Katarzyna Pawlikowska - Pieniądze szczęścia nie dają, ale są 
atrybutem naszego życia. W dzisiejszym świecie zarówno  
w relacjach międzyludzkich, jak i państwowych liczy się ten, 
kto jest bogaty. 

Robert Gójski – Zgadzam się z tym, ale są potrzebne do 
zaspokojenie podstawowych potrzeb. 

Lidia Wierzbicka – Tak, ale są potrzebne do życia. 

Dominika Włodarczyk – To prawda, ale pomagają spełniać 
marzenia. 

Kasia Mroczek – Prawdziwego szczęścia nie da się kupić. 

Sławomira Wójcik – Prawda, czasem nam pomagają. 

 
 

 

 



TORNISTER                       numer specjalny 7 (93) – kwiecień 2015 

- 13 - 

 
                                                                               
 

Wiktoria Rucińska kl. Va 
 

Kieszonkowe – jak to wyglądało dawniej,  
a jak dzisiaj? 

 
Babcia 

Ja dostawałam 2 zł na tydzień. Za te pieniądze 
kupowałam sobie tabliczkę czekolady. Mogłam także kupić 
sobie kilka małych batoników po 25 groszy. 
 
Mama 

 Ja natomiast dostawałam 10 zł na tydzień. Codziennie 
za to kupowałam sobie rogale i serek twarogowy. 
 
Ja 

Dostaję co tydzień 20 zł kieszonkowego. Pieniądze 
zachowuję w skarbonce i na koncie w SKO. Kiedy nazbieram 
więcej pieniędzy, kupuję sobie co zechcę. 
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CZY PIENIĄDZE SIĘ LICZĄ? 
Zuzanna Orzepińska kl. Va 

 
 Każdy z nas, kiedy słyszy hasło pieniądze, myśli  

o banknotach lub bilonie. Wiemy też, że są one nam potrzebne 
jako środek płatniczy. Gdy na przykład chcemy pójść do kina 
lub teatru, czy zaprosić przyjaciółkę na lody, korzystamy  
z pieniędzy.  

Najczęściej nie zastanawiamy się nad tym, co by było, 
gdyby nagle ich zabrakło, bo to nasi rodzice dbają o to, aby 
niczego nam nie brakowało. To oni "wypłacają" nam 
kieszonkowe, za pomocą którego nie tylko zaspokajamy swoje, 
drobne potrzeby, ale też uczymy się nim rozsądnie 
gospodarować.  

Z perspektywy 
dziecka wydaje mi się, że 
pieniądze są potrzebne do 
realizowania naszych 
pragnień i pomysłów, ale 
dorośli powinni nas nauczyć, 
jak z nich umiejętnie 
korzystać  
i nie myśleć, że są jedynym 
celem w życiu. 
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8 RZECZY, KTÓRE MOŻNA ZROBIĆ BEZ 
PIENIĘDZY 

Kinga Książek kl. VIb 

 

1. Spotkać się ze znajomymi. 
2. Rozmawiać z rodzicami o szkole. 
3. Przyjść do szkoły na zajęcia 

dodatkowe. 
4. Uprawiać sporty. 
5. Zasadzić roślinki na wiosnę. 
6. Pobawić się ze zwierzakiem. 
7. Poczytać książki. 
8. Pomóc rodzeństwu w lekcjach. 
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Sonda na przerwie 
  

Karolina Ręczajska kl. Va i Aleksandra Mazur kl. IVa 

 
JAK WYOBRAŻASZ SOBIE  
ŚWIAT BEZ PIENIĘDZY? 

 
I A – Ola Raciborska - nie wiem. 
I B - Martyna Witkowska - Głupio i dziwnie. 
I C - Kasia Czechowska - chyba źle.  
ID - Anastazja Kuszewska – głupi, zły i nie mogłabym sobie 
kupić więcej zabawek. 
IIA - Oliwia Krawczyk - Nudno i biednie. 
IIB - Julia Sosińska - źle.   
IIC - Patryk Sienkowski – szary. 
IIIA - Marysia Berska -  dziwny. 
IIIB - Michał Kiciński – nudno. 
IIIC - Julia Cembrowska - 
biedny, brzydki i szary. 
IVA - Anna Mroczek- byłby 
biedny, niewesoły i ludzie by się 
kłócili. 
IVB - Julia Muszelik - byłoby 
głupio. 
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IVC - Kuba Chabiera - życie byłoby tragiczne. 
VA - Paulina Laskowska - myślę, że ludzie bardziej docenialiby 
zdrowie i rodzinę. 
VB - Kacper Wąsowski - świat bez pieniędzy wyobrażam sobie 
tak, że byłby do bani. Handel wymienny i moje życie byłoby 
bez sensu. 
VC - Kacper Mroczek - wszystko by było starodawne. 
VIA - Wiktoria Więcławek - beznadziejny i zły. 
VIB - Kinga Książek - nie mam pojęcia jak by wyglądał. 
VIC - Natalia Bogdan - nic bym sobie nie kupiła. 
 

Czytając odpowiedzi naszych kolegów i koleżanek 
można się przestraszyć świata bez pieniędzy. A może to wcale 
nie jest takie przykre i przerażające? Boimy się tego, czego 
nie znamy.  

Na kolejnych stronach znajdziecie ciekawy wywiad, 
którego udzielił „Strefie Mińsk” Kamil Bodziony – człowiek, 
który zwiedził Europę bez pieniędzy! 
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PRZEZ EUROPĘ BEZ PIENIĘDZY 

Przedruk wywiadu z Kamilem Bodziony 

Tygodnik Strefa Mińsk nr 29/30 (145/146) / 23 lipca 2014 r. 
tytuł  "Przez Europę bez pieniędzy"  

autor - Dariusz Mieczysław Mól, fot. z archiwum Kamila Bodziony  
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Przejechał ponad 19 300 km przez 29 krajów Europy i to 
zaledwie przez dwa miesiące. Żeby było ciekawiej – nie wziął  

ze sobą żadnych pieniędzy, korzystał z hojności napotkanych po 
drodze ludzi i poruszał się autostopem. 23-letni mińszczanin 
Kamil Bodziony spełnił swoje podróżnicze marzenia w ramach 

wymyślonego przez siebie projektu „Dreams for Free”.  
A w „Strefie” opowiada o swojej niezwykłej wyprawie...  

 

Wymień w kolejności wszystkie 
kraje, przez które 
przejechałeś?  

Kamil Bodziony (K. B.) –  
Z Polski pojechałem na Litwę,  
a potem na Łotwę, do Estonii, 
Finlandii, Szwecji, Norwegii, 
Danii, Niemiec, Holandii, Belgii, 
Francji, Hiszpanii, Portugalii, na 
Gibraltar, do Monako, Włoch, 
Watykanu, Słowenii, Chorwacji, 
Serbii, Bośni i Hercegowiny, 
Czarnogóry, Albanii, Grecji, 
Bułgarii, Rumunii, na Węgry  
i przez Słowację wróciłem do 
kraju.  

Skąd pomysł na taką podróż?  

K. B. – Kończąc jeden wyjazd 
zazwyczaj rodzi się pomysł na 

kolejny. W tym wypadku było 
podobnie. Wiedziałem, że chcę 
zrobić coś innego, zostawić 
rower (w ubiegłym roku Kamil 
przejechał jednośladem 3 tys. 
km do Barcelony – przyp. red.)  
i spróbować czegoś, w czym nie 
czuję się pewnie i czego nie 
znam. Tworząc projekt „Dreams 
for Free” inspirowałem się 
przede wszystkim osobą 
mieszkającego w Los Angeles 
Leona Logothetisa, znanego  
z programu telewizyjnego 
„Wojaże Szalonego Anglika”, 
który za 5 Euro podróżował po 
Europie. Tymczasem ja chciałem 
spróbować całkowicie oddać się 
„temu, co przyniesie dzień”, nie 
zabierając ze sobą ani złotówki.  
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Jak zareagowali najbliżsi, gdy 
powiedziałeś im, że ruszasz 
samotnie i bez pieniędzy w tak 
długą trasę?  

K. B. – Samotny wyjazd nie był 
dla nich niczym dziwnym, 
niepokoił ich jedynie sposób 
podróżowania. Przede wszystkim 
obawiali się, że nikt mi nie 
pomoże, że będę chodził głodny i 
szybko się poddam. Jednak dla 
mnie powrót przed osiągnięciem 
celu nie wchodził w grę, a na 
głód miałem różne sposoby.  

Przygotowywałeś się jakoś 
specjalnie do wyprawy?  
K. B. – Tak naprawdę, w moim 
projekcie nie było ważne, jak się 
do niego przygotuję, bo  
i tak nie przewidziałbym 
wszystkiego, co mogłoby mi się 
przydarzyć w podróży. Dlatego 
od przygotowania fizycznego, 
czy sprzętowego, ważniejsze 
było odpowiednie nastawienie 
psychiczne i otwarcie umysłu na 
nowe możliwości. Psychicznie 
byłem przygotowany na głód, 
nieprzespane noce, skandy-
nawski mróz, albo długie 

kilometry marszu, gdyby nie 
udało mi się złapać stopa.  

Ale musiałeś coś ze sobą 
zabrać? Co to było?  

K. B. – Pomimo, że miałem duży 
plecak, to zapakowałem do niego 
naprawdę mało rzeczy – kilka 
ubrań: zimowych (specjalnie na 
Skandynawię) i letnich, śpiwór, 
poncho, apteczkę, małą 
kosmetyczkę, aparat ze 
statywem, trochę dodatkowego 
sprzętu, jak ładowarki, 
dokumenty, czy telefon 
komórkowy. To wszystko.  

Twoim założeniem było to, że 
będziesz korzystał z pomocy 
napotkanych po drodze ludzi. 
Chętnie ci pomagali?  

K. B. – Jeśli miałbym 
generalizować, to powiedział-
bym, że chętnie. Oczywiście, 
zdarzały się lepsze i gorsze 
miasta, regiony, czy całe 
państwa, jednak mogę przyznać, 
że niezależnie, czy trafi się do 
bogatej Skandynawii, czy w 
biedne Bałkany, wszędzie można 
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znaleźć masę świetnych ludzi, 
od których, jeśli chcesz, 
nauczysz się bardzo dużo  
o sobie i o otaczającym cię 
świecie.  
 

Gdzie spałeś?  
K. B. – Gdzie tylko się dało. Nie 
mając namiotu, nie miałem 
żadnych ograniczeń. Wystar-
czyło mi dwa metry kwadratowe 
ziemi, np. na stacjach 
benzynowych, boiskach,  
w lasach, przy kościołach,  
w parkach. Zdarzało się również, 
że spałem w domach  
u napotkanych po drodze ludzi. 
A byli też tacy, którzy 
wykupywali mi nocleg  
w hostelach.  

Jak zdobywałeś pieniądze?  
K. B. – Pieniądze nie były mi do 
niczego potrzebne. Wystarczyło 
mi jedzenie i picie. Nie 
pracowałem, nie żebrałem, nie 
grałem na ulicy i nie kradłem. 
Nie prosiłem o jedzenie, czy 
gotówkę. Wszystko co dostałem 
po drodze, zawsze wychodziło  
z inicjatywy innych. Czasem 
pieniądze dostawałem od ludzi, 
zdarzało się, że opłacali mi sami 

z siebie to, co było mi aktualnie 
potrzebne, np. bilet na prom, 
posiłek i napoje, a czasem nawet 
pamiątki.  

Zdarzyły ci się sytuacje,  
w których się bałeś?  
K. B. – Niebezpiecznych 
sytuacji nie było. Jedynie na 
granicy czarnogórsko-albańskiej 
atmosfera zaczęła się robić 
dosyć „specyficzna”. 
Mężczyzna, który podwiózł mnie 
do ostatniego miasta przed 
przejściem granicznym zapłacił 
innemu mężczyźnie w czarnym 
mercedesie z przyciemnianymi 
szybami stojącemu przy drodze, 
aby ten przewiózł mnie 
bezpiecznie na drugą stronę, do 
pierwszego większego miasta. 
Powiedział mu, że mnie okradli  
i nie mam więcej pieniędzy. 
Oczywiście była to nieprawda, 
jednak powiedział tak na 
wypadek, gdyby „zmiennik” 
chciał ode mnie więcej gotówki, 
gdyż to, że podróżuję bez 
grosza przy duszy było mało 
wiarygodne. Podjeżdżały do nas 
kolejne auta, z których 
wysiadały różne osoby  
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cały samochód się zapełni. Nie 
bardzo wiedziałem komu ufać, 
nikt nie mówił po angielsku, 
spora ilość ludzi, wszechobecny 
przemyt, a kierowca nie wyglądał 
zbyt wiarygodnie. Sytuacja 
trwała kilka godzin, miała swój 
dalszy, jeszcze bardziej 
niespodziewany ciąg, jednak 
ostatecznie wszystko dobrze 
się skończyło.  

Miałeś chwile zwątpienia, np. 
Pomyślałeś, aby przerwać 
podróż i wracać?  
K. B. – Nie było takich chwil. 
Miałem świadomość na co się 
piszę i rozpatrywałem wcześniej 
różne scenariusze. Wiedziałem, 
że jeśli nie mam jedzenia, to nie 
dlatego, że ludzie nie są 
pomocni, tylko że coś źle robię, 
że umknął mi jakiś szczegół, 
bądź nie poznałem reguł, jakie 
panują w danym kraju. Dosyć 
szybkie tempo mojej podróży 
powodowało, że musiałem się 
momentalnie przystosowywać do 
nowych warunków, improwi-
zować, gdyż sposoby z jednego 

państwa nie zawsze miały 
zastosowanie w drugim.  

Czego najbardziej ci 
brakowało podczas tej 
wyprawy?  
K. B. – Nie brakowało mi 
niczego. Nauczyłem się 
znajdować substytuty 
wszystkiego, co było mi 
potrzebne, np. namiot robiłem  
z poncha i statywu aparatu, 
karimatę z kartonu i folii 
malarskiej, a kuchenkę  
z dowolnej puszki lub rozpalałem 
ognisko. Rzeczy, które ze sobą 
zabrałem były tak przemyślane, 
aby przydały się do więcej niż 
jednej czynności.  

Mówi się, że co kraj, to 
obyczaj? Które  
z odwiedzonych przez ciebie 
państw zaskoczyło cię na plus, 
a które na minus?  
K. B. – Coś jest w tym 
przysłowiu, jednak istnieje wiele 
stereotypów, które depresjo-
nują niektóre kraje. Większość 
z nas kojarzy mieszkańców, np. 
Skandynawii, jako chłodnych  
i zdystansowanych, jednak dla 
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mnie był to najlepszy region  
w całej podróży – super-
pozytywni ludzie, pomocni i ufni. 
Obecnie jest tam duży napływ 
cudzoziemców, szczególnie do 
Norwegii, jednak mimo 
wszystko, jeśli ktoś jest 
pozytywnie nastawiony do ludzi, 
oni odpłacają się tym samym.  
Z kolei bardzo trudno było  
w Hiszpanii i we Włoszech, czyli 
w dwóch krajach będących 
zmorą wielu autostopowiczów. 
Prawie nikt nie mówi tam w 
innym języku niż własny, ludzie 
niechętnie zabierają obcych  
i nie ma tam czegoś takiego, jak 
„rodzinna atmosfera”, czy 
pomoc innym.  

Spotkałeś po drodze 
podobnych ci podróżników?  
K. B. – Spotkałem ludzi 
poruszających się rowerem, 
autostopowiczów, pielgrzymów  
i pieszych podróżników. 
Spotkałem kilku tułaczy, którzy 
bez celu snuli się po świecie,  
a nawet takich, którzy  
w podróży założyli rodziny. 
Zdarzały się osoby, które 
zmieniły podróż życia na życie  
w podróży. Świat jest pełen 

szalonych osób, wśród których 
każdy ze swoim doświadczeniem 
i oryginalnym pomysłem jest 
unikatową osobą.  

Co najbardziej zaskoczyło cię 
podczas podróży?  
K. B. – Na pewno fakt, że ciężej 
jest wrócić niż wyjechać. Tak 
jak wspomniałem, spotkałem po 
drodze wielu tułaczy, których 
podróż pochłonęła bez reszty, 
osoby przedstawiające się jako 
obywatele świata, bez 
przynależności państwowej. 
Podróż bez celu, czasem również 
bez pieniędzy wciąga jak nałóg, 
z którego ciężko jest później 
powrócić do szarej 
rzeczywistości.  

Polecałbyś innym ludziom taką 
formę podróżowania?  
K. B. – Podróż autostopem 
polecam wszystkim. To świetny 
sposób, aby poznać nowych ludzi 
i w miarę tanio zwiedzić świat. 
Jednak, czy poleciłbym podróż 
bez pieniędzy? Raczej nie, gdyż 
nie każdy jest przygotowany na 
trudy i niedogodności,   
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jakie przynosi ze sobą taki 
wyjazd.  

Planujesz kolejną wyprawę w 
podobnym stylu? A może 
zupełnie inną?  
K. B. – Mam już kilka pomysłów 
na wyjazdy, na pewno poza 
Europę. To chyba odpowiednia 
pora, aby podczas kolejnej 
wyprawy zmierzyć się z jakimś 
żywiołem i być może więcej niż  
z jednym kontynentem. Ale nie 
wiem, czy uda mi się wyruszyć 
już w przyszłym roku. 
Prawdopodobnie zrobię sobie 
podróżniczą przerwę, aby zająć 
się czymś innym. Czas pokaże.  

Przez całą podróż prowadziłeś 
bloga, na którym umieszczałeś 
relacje z różnych miejsc. Co 
będzie z nim dalej?  
K. B. – Blog będzie istniał. Nie 
była to jednorazowa strona, 
która zamiera wraz  
z zakończeniem projektu 
„Dreams for Free”. Poza tym, 
cały czas umieszczam na nim 
informacje dotyczące wyjazdu  
i wszystkiego, co jest do niego 
potrzebne i z nim związane. 
Kiedy stwierdzę, że nie mam już 
żadnego celu, aby prowadzić 
bloga, wtedy przestanie on 
działać. Ale na razie zapraszam 
wszystkich na stronę 
www.dreamsforfree.eu.  

 

Rozmawiał Dariusz Mieczysław Mól 

 

Dziękujemy redakcji tygodnika Strefa Mińsk   
i p. Dariuszowi Mieczysławowi Mól za możliwość 
wykorzystania powyższego wywiadu w naszym 
miesięczniku.  
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ROWERZE WUJKA PIOTRA I GODNOŚCI 
Zuzanna Orzepińska kl. Va 

 
Opowiem Wam historię, którą opowiedział mi kiedyś 

wujek Piotr. 
Gdy był małym chłopcem, mieszkał z rodzicami  

i rodzeństwem w skromnym mieszkaniu na warszawskiej 
Saskiej Kępie. Jego rodzina nie należała do zamożnych, ale też 
nie brakowało im pieniędzy na zwyczajne, skromne życie. Poza 
tym bardzo się kochali i wzajemnie wspierali w trudnych 
chwilach. W tamtym czasie mały Piotrek większość wolnych 
chwil spędzał na powietrzu. Biegał z kolegami pomiędzy 
rosnącymi tam jeszcze łanami zbóż, wspinał się na rosnące 
wokół drzewa i marzył. Dziś jego marzenie może wydać się 
trochę dziwne, ale nie wtedy.  

Jego największym marzeniem było mieć rower  
i jeździć nim wszędzie gdzie oczy poniosą. Od początku nauki 
w szkole był najlepszym uczniem, bo wierzył w to, że kiedy 
będzie dorosły, zdobędzie dobry zawód i jego dzieciom nie 
będzie niczego brakowało. Kiedy był 
w moim wieku (12 lat) pomagał 
odbudowywać Zamek Królewski  
w Warszawie. Poznał tam Tomka,  
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którego bardzo polubił. Okazało się, że Tomek bardzo słabo 
się uczył i sprawiał rodzicom wiele kłopotów, dlatego bardzo 
ucieszyli się z towarzystwa nowego kolegi. 

Wtedy też zaczął się zupełnie inny etap życia dla 
Piotra. Rodzice Tomka byli bardzo zamożni. Chętnie zabierali 
Piotra  ze sobą na wycieczki, na pływalnię, do kina, a nawet na 
wakacje. Pewnego dnia dostał od nich również wymarzony 
rower. Jego radość nie miała końca. Ale nic co piękne nie może 
trwać wiecznie. Może zazdrosny o rodziców, a może  
z zupełnie innego powodu, Tomek zaczął źle traktować swego 
przyjaciela i przy innych kolegach wyśmiewać skromny dom 
Piotrka. Mimo ogromnej sympatii, jaką wujek darzył kolegę  
i jego rodziców, nie był w stanie znosić upokorzeń. 

Odprowadził do domu kolegi rower, który był 
spełnieniem jego marzeń i podziękował rodzicom Tomka za 
wszystko, co dla niego zrobili. To była trudna lekcja 
dorastania i poznawania siły pieniądza. Kiedy został inżynierem 
i zaczął zarabiać własne pieniądze, nie tylko mógł pomóc 
rodzicom, ale pewnie się domyślacie, kupił sobie wspaniały 
rower. 

Czy pieniądze są potrzebne do życia? Odpowiedzcie 
sobie sami.  
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Natalia Zaliwska kl. I gimnazjum 
 

Najdroższe budynki świata 
1.  Pałac Parlamentu w stolicy Rumunii. Ma on 84 metrów 

wysokości. Łączny koszt jego budowy jest szacowany na 
3 miliardy dolarów, w przeliczeniu na nasze – 9,3 mld 
złotych.  

2. The Palazzo (The Venetian Resort Hotel & Casino) – 
luksusowy hotel i kasyno w Las Vegas. koszty budowy są 
szacowane na 1,9 mld dolarów.  

3. Taipei 101 kosztował 1,76 mld dolarów. Znajduje się on 
w Taipei na Tajwanie. Ma 509 metrów wysokości i od 
2004 do 2010 roku był najwyższym budynkiem świata. 

4.  Burj Khalifa w Dubaju kosztował 1,5 mld dolarów. 
Obecnie najwyższy budynek na świecie (828 metrów) 

5. Kingdom Towerw Arabii Saudyjskiej ma kosztować 1,23 
mld dolarów. Królewska Wieża ma 
sięgnąć 1007 metrów, mieć 530 tys. m 
kw. powierzchni użytkowej. Oddanie do 
użytkowania ma nastąpić w roku 2019. 

Opracowano na podstawie: 
http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/inwestyc
je/najdrozsze-budynki-swiata-rumunia-na-
prowadzeniu 
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Najdroższe zwierzęta świata (pojedyncze okazy) 
1. Green Monkey (koń) $16,000,000 
2. Miss Missy (krowa rasy holsztyńskiej) $ 1,200,000 
3. Mastif tybetański $582,000 
4. Labrador retriever $155,000 
5. Biały lew $138,000 
Opracowano na podstawie 
http://wiadomosci.onet.pl/ciekawostki/najdrozsze-zwierzeta-
swiata/yzj59 

Najdroższe przyprawy na świecie 
1. Szafran - Aby uzyskać jeden kilogram suchego 

szafranu konieczne jest zebranie aż 250 tys. kwiatów! 
Cena tej przyprawy to 6-33 tys. złotych za kilogram. 

2. Wanilia - Kilogram prawdziwych lasek wanilii jest 
wart 300 - 1200 złotych. 

3. Trufle - Najdroższe są białe trufle. Ich ceny są 
co roku inne i zależą od obfitości zbiorów. Dla przykładu,  
w roku 2001 kilogram tych grzybów kosztował 13,5 tys. 
złotych, natomiast w roku 2009 kilogram był wart 42 tys. 
złotych! 

4. Kurkuma - Cena dobrej jakości kurkumy zawiera 
się  
w przedziale 100-400 zł/kg. 

5. Cynamon - Przyprawę otrzymuje się głównie ze 
zmielonej kory cynamonowca cejlońskiego, ale regionalnie  
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wytwarza się również cynamon z innych gatunków drzew. 
Dobry cynamon cejloński jest wart 700 zł/kg. 
Opracowano na podstawie: 
http://ciekawe.onet.pl/fototematy/zobacz-najdrozsze-
przyprawy-na-swiecie,5395817,13508296,galeria-maly.html 

Najdroższe samochody według Forbes w roku 
2012/2013: 

1. Bugatti Veyron Super Sports (2 400 000 dolarów) 
2. Aston Martin One-77 (1 850 000 dolarów) /ex aequo 

 Pagani Zonda Cinque Roadster (1 850 000 dolarów) 
3. Lamborghini Reventon (1 600 000 dolarów) /ex 

aequo Koenigsegg Agera R (1 600 000 dolarów) 
4. Maybach 62 Landaulet (1 380 000 dolarów) 
5. Zenvo ST1 (1 225 000 dolarów) 

(źródło: Wikipedia) 
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Pani Wanda Stryczyńska 
 
 

…PARYŻU 
 
Opowiem Wam jak pierwszy raz miałam jechać do mojej 

córki Marty, która od 10 lat mieszka w Paryżu. Nie byłoby to 
nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że po raz pierwszy  
w życiu miałam lecieć samolotem. Bardzo cieszyłam się na to 
spotkanie, gdyż nie widujemy się zbyt często, zaledwie dwa 
lub trzy razy w roku. Podróż, którą miałam odbyć trochę mnie 
przerażała. Gdy nadszedł dzień wyjazdu pełna niepokoju,  
z walizką w ręku wyruszyłam w podróż.  

Kiedy dotarłam na lotnisko jeszcze raz spojrzałam na 
bilet i okazało się, że pomyliłam godziny odlotu. Dobrze, że 
byłam za wcześnie, a nie za późno, a wolny czas poświęciłam na 
zwiedzanie lotniska.  

Lot, mimo, że trwał około dwóch godzin wydawał mi się 
wiecznością. Moim jedynym zajęciem było rozwiązywanie 
krzyżówek, gdyż dookoła mnie siedzieli sami obcokrajowcy, 
więc nie było możliwości porozmawiania.  
Gdy szczęśliwie wylądowałam na miejscu, czekała na mnie już 
moja córka. Tydzień spędzony w Paryżu dostarczył mi wielu 
niezapomnianych wrażeń. Każdego dnia oglądałam miejsca, 
które wzbudzały mój zachwyt i pozostały w mojej pamięci aż 
do dziś, np. Katedra Notre Dame pochodząca ze 
średniowiecza, Luwr, Wersal, Wieża Eiffle’a i wiele, wiele 
innych. TO TRZEBA KONIECZNIE ZOBACZYĆ!!! 
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Niestety czas płynął szybko i trzeba było wracać do 
domu. Znowu czekała mnie podróż powrotna samolotem. 
Dodatkowo mój niepokój wzbudzał fakt, że był to 13 dzień 
miesiąca i jeszcze do tego piątek. Na lotnisku okazało się, że 
pracownicy właśnie strajkowali i lot jest opóźniony dwie 
godziny. Myślę sobie… no to fajnie, 
zaczynają się niespodzianki. Jednak 
piątek trzynastego wcale nie okazał 
się taki pechowy. Cała i zdrowa 
wieczorem dotarłam do domu. 
Zachęcam wszystkich do 
odwiedzenia tego pięknego, pełnego 
zabytków, ciekawych i  roman-
tycznych miejsc miasta. 

P.S. Paryż kojarzy się nam ze stolicą mody, z wieloma 
muzeami, zabytkami – z bogactwem i dużymi pieniędzmi.  

Kiedy mamy pieniądze, podróżuje się nam łatwiej. 

 

Izabela Borucińska  

Jak wyglądałby świat bez pieniędzy? Okazuje się, że 
wielu ludzi wróciło do starego, dobrego handlu wymiennego. Jak 
to się może objawiać: 

1. Bezgotówkowa giełda wymiany usług i umiejętności – np. 
wymiennik. org; bankczasu.net; coswzamian.pl; thingo.pl 

 



TORNISTER                       numer specjalny 7 (93) – kwiecień 2015 

- 32 - 

Idea jest prosta. Coś za coś. Bez pieniędzy, ale za to  
z pasją. Potrafisz szyć, ale masz problemy z angielskim? Znasz 
język obcy, ale nie masz czasu wyprowadzić psa? Wszystko się 
liczy. Nie musisz mieć, żeby być. Wystarczy chcieć. Chcieć się 
dzielić, wymieniać i pokazywać. Wymiana to jeden  
z podstawowych sposobów pozyskiwanych dóbr. Po co kupować, 
skoro można znaleźć kogoś, kto się z naszych talentów ucieszy  
i chętnie podzieli swoimi. Dobro za dobro. Można mieć, nawet 
jeśli nie ma się pieniędzy. To powrót do bardzo pierwotnego 
systemu wymiany opartego na wzajemnym obdarowywaniu się. 

2.Współużytkowanie. 
Obecnie w dużych miastach działa kilka miejsc, gdzie można 

wynająć biurko na godziny (tzw. co-working, czyli dzielenie 
przestrzeni biurowej przez osoby wykonujące różne zawody).  

W Polsce popularne są wypożyczalnie rowerów miejskich. Od 
kilku lat działa strona carpooling.pl czy blablacar.pl, dzięki 
którym kierowcy podróżujący z miasta do miasta mogą zabierać 
pasażerów. 

Dużą popularnością cieszą się też strony pozwalające 
wymieniać się ubraniami, zabawkami czy sprzętem turystycznym. 

3. Współposiadanie przedmiotów np. pralki, kosiarki. 
Współposiadanie zwierząt jest chyba najbardziej 

egzotycznym przejawem nowego trendu. Zdarza się, że ludzie 
wspólnie kupują krowę po to, by mieć świeże mleko.  

4. Couchsurfing ("szukanie kanapy") to internetowy projekt, 
który umożliwia wyszukiwanie bezpłatnych zakwaterowań u ludzi 
na całym świecie. 

 
Źródło: 

http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,122003,13716240,Wymian
a_uslug_i_dobr_coraz_popularniejsza_dzieki_Internetowi.html#ix
zz3UlzAta2T 
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CO JEST NAJWAŻNIEJSZE? 

Zuzanna Orzepińska kl Va 
 

W ubiegłym roku spędzałam wakacje na Mazurach. Przy 
nabrzeżu zakotwiczył swój 
niewielki jacht mężczyzna z długą 
brodą, który wyglądał i zachowywał 
się bardzo przyjaźnie. Okazało się, 
że Pan Marian przez większość 
roku mieszka na swej łodzi i pływa 
nią po jeziorach, a jeśli spotka 
kogoś sympatycznego, chętnie 
udziela mu gościny. Zaciekawił mnie 
ten człowiek, więc poprosiłam go aby opowiedział mi o sobie. 

Okazało się, że pan Marian był wykształconą, ambitną 
osobą. Bardzo szybko, pracując ponad siły osiągnął sukces 
zawodowy i co za tym idzie finansowy. Miał, jak mu się 
wydawało wszystko, czego człowiek potrzebuje do szczęścia, 
ale... Kiedy wreszcie pewnego dnia usiadł i zamiast szczęścia 
zaczął odczuwać pustkę, uświadomił sobie, że w tej drodze do 
sukcesu zapomniał o wielu bardzo ważnych rzeczach. Rzadko 
spędzał czas z rodziną. Jego dzieci dorosły i teraz one robiły 
własne kariery i tak jak on kiedyś nie pamiętał o nich, tak 
teraz one zapominały o istnieniu ojca.  
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Wtedy pan Marian zrozumiał, że takie życie nie ma 
sensu i że skoro przegapił przyjemność przebywania  
z własnymi dziećmi, chciałby chociaż być blisko swoich 
wnuków. Podjął decyzję o całkowitej zmianie życia. Postanowił, 
że od tej pory to on będzie zarządzał pieniędzmi, a nie one 
nim. Kupił niewielki jacht i całe wakacje spędza z wnukami,  
a kiedy dzieci są w szkole, poznaje urokliwe miejsca swego 
kraju. Żyje skromnie, ale w otoczeniu natury i wśród 
życzliwych, sympatycznych ludzi. Teraz może śmiało o sobie 
powiedzieć, że jest szczęśliwy. 

Pieniądze szczęścia nie dają, a życie pozbawione ciepła 
i wewnętrznej harmonii nie ma sensu, bo lepiej jest być niż 
mieć.  

 
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 SPECJALNY 
 NR 7 (93) 

 KWIECIEŃ 2015r 
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WARTO – NIE WARTO 
Karolina Ręczajska kl. Va 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dlaczego warto mieć 
pieniądze? 

Dlaczego nie warto mieć 
pieniędzy? 

1. Pieniądze ułatwiają życie. 
2. Możemy zrealizować 

marzenia. 
3. Możemy dużo 

podróżować. 
4. Możemy pomagać 

finansowo innym. 
5. Możemy pozwolić sobie 

na więcej. 

1. Czasami pieniądze niszczą 
ludzi. 

2. Możemy stać się ofiarami 
kradzieży. 

3. Gdy mamy pieniądze, 
często możemy być 
samolubni. 

4. Gdy mamy pieniądze 
myślimy, że możemy 
wszystko kupić. 

5. Możemy być spokojni, że 
ich nie zgubimy 
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Pedagog szkolny Agnieszka Borucińska 

Pieniądze to nie wszystko 
 

Żyjemy w świecie, w którym pieniądze odgrywają 
bardzo dużą rolę. Każdy stara się zarobić jak najwięcej, mieć 
wszystkiego dużo. Nie zdajemy sobie często sprawy, że nie 
tylko bogactwo przynosi szczęście. 

 Za żadne pieniądze nie kupimy zdrowia, przyjaźni, 
miłości. Rodzina i pewność, że jesteśmy kochani bezwarunkowo 
dają nam poczucie bezpieczeństwa, wiarę w siebie, energię do 
życia. 

Radosnymi chwilami możemy się dzielić ze wszystkimi, 
ale czy mamy się komu zwierzyć, wyżalić, gdy mamy problem? 
Prawdziwy przyjaciel to ktoś, z kim możemy porozmawiać o 
wszystkim, pośmiać się i popłakać. O przyjaźń trzeba dbać, 
pielęgnować ją jak najcenniejszy kwiat. Pieniądze na niewiele 
się tu przydadzą.  

  Są jednak sytuacje, gdy pieniądze są niezbędne. 
Każdy musi coś jeść, w coś się 
ubrać, kupić podręczniki do 
szkoły, leki, gdy przydarzy się 
choroba... Za pieniądze 
możemy kupić sobie coś, co 
nas uszczęśliwi – ubranie, 
biżuterię, wycieczkę, itp...  

Bez  nich nie 
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moglibyśmy spełnić niektórych ze swoich marzeń. Czasami 
uszczęśliwić nas może dawanie pieniędzy komuś, ponieważ 
kiedy zobaczymy czyjąś radość, sami będziemy szczęśliwsi.  

   Każdy z nas sam powinien sobie odpowiedzieć na 
pytanie czym dla niego są pieniądze i nie oceniać tych, których 
odpowiedź jest inna od naszej. 

 
 

NAUKA CZY PRACA? 
Zuzanna Orzepińska kl. Va 

 
Tydzień temu pojechałam z mamą do Warszawy na 

spacer po Łazienkach. Było ciepło i słonecznie, a w powietrzu 
dało się wyczuć zapach zbliżającej się wiosny. Na ławce przy 
pomniku Chopina siedział mężczyzna, a wokół niego stały dzieci 
i z zaciekawieniem słuchały jego opowieści. Podeszłam bliżej  
i usłyszałam jak opowiadał dzieciom historię swojego życia. 
Postanowiłam więc przystanąć i też posłuchać.  

Mówił, że on i brat wychowywali się w nie biednej, ale 
średnio zamożnej rodzinie. Pan Maciej (opowiadający) był 
pilnym uczniem, ale wesołym i zawsze chętnym do zabawy, za 
to Wojciech (brat) - bardzo zdolny lecz leniwy i zawsze 
pakował się w kłopoty. Kiedy dorośli, Maciek poszedł na studia,  
a Wojciech, który szybko chciał mieć własne pieniądze poszedł 
do pracy. Domyślacie się pewnie, że dobrej pracy bez 
wykształcenia nie dostał i jako robotnik zamiatał ulicę. Stał się 
zgorzkniały i zazdrościł innym lepszego życia.  
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Nadal nie ma nawet własnego mieszkania i mieszka  
u rodziców we wsi Sędziejowice.  

Kiedy pan Maciej postanowił ożenić się i wraz  
z narzeczoną zaprosił brata na uroczystość ślubu, ten nie był 
zadowolony i zamiast pogratulować młodej parze, obrzucił ich 
śniegiem. Małżonkowie wyprowadzili się do Warszawy. 
Zarabiają dużo pieniędzy, mają trójkę dzieci i są szczęśliwi. 
Do rodzinnej wsi przyjeżdżają na święta.  

Pan Maciej często namawiał brata, aby kontynuował 
naukę i poszukał innej pracy, która dawałaby mu satysfakcję  
i godziwe zarobki. Niedawno dowiedział się, że Wojciech nie 
chce już zamiatać ulicy i od następnego roku idzie na studia.  

Kiedy pan Maciej kończył swą opowieść, zapytał dzieci, 
jaki z tego morał wynika? Jeden z chłopców z zadziorną miną 
powiedział: "Idź na studia, a nie będziesz zamiatać chodnika”. 
Drugi dodał do tego: "Wytrwałością i pracą, ludzie się bogacą". 

To był udany dzień. Nie tylko ciekawie spędziłam 
dzień, ale też wiele się nauczyłam. 
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SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI  
 CO TO JEST? WARTO CZY NIE WARTO? 

Wiktoria Rucińska kl. Va  
na podstawie rozmowy z panią Marzeną Mroczek 

 
Program SKO istnieje w naszej szkole już trzeci rok. 

Aby się zapisać, należy przyjść do opiekuna SKO i pobrać 
wniosek, który wypełnia jeden z rodziców. Wypełniony wniosek 
należy złożyć również do opiekuna SKO. Po jakimś czasie 
uczeń zostaje poinformowany o tym że jego konto jest już 
otwarte.  

Otrzymuje wówczas książeczkę 
oszczędnościową, która jest potrzebna, 
aby zapisać w niej wpłaty i wypłaty. 
Oprócz niej uczeń otrzymuje kartę, 
która potwierdza, że należy do programu 
SKO oraz login i hasło dostępu do strony 
internetowej. Po zalogowaniu się na 
stronie internetowej uczeń może sprawdzać stan swojego 
konta oraz wszystkie operacje, jakie ostatnio przez niego 
zostały wykonane. Przez stronę internetową można dokonywać 
wpłat i wypłat.  

Wpłat i wypłat można również dokonać u opiekuna. W 
tym celu trzeba przynieść książeczkę SKO. O chęci wypłaty 
pieniędzy należy poinformować nauczyciela najlepiej   
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kilka dni wcześniej, po aby mógł przygotować odpowiednią 
kwotę. Maksymalna kwota, jaką możemy wpłacić lub wypłacić 
jednorazowo to 50 zł.  

Do SKO mogą należeć uczniowie do 13 lat.  
W momencie ukończenia tego wieku konto jest zamykane lub 
przekształcane (co zależy od rodzica ucznia). Jeśli konto ma 
być zamknięte, pieniądze zaoszczędzone zostaną wypłacone 
uczniowi. Oprócz tego, że uczniowie gromadzą swoje 
oszczędności, bank dopłaca każdemu z nich odsetki do 
zaoszczędzonych kwot. Więc im więcej zaoszczędzicie, tym 
wyższe kwoty dopłaca bank. 

     Do SKO należy obecnie 49 uczniów naszej szkoły. 
Ich liczba wciąż rośnie ponieważ dzieci nadal się zapisują. 
Kwota, jaką zaoszczędzili wszyscy "eskaowicze" to 10.014,97 
zł. Najwyższą kwotę wpłaciła Weronika Zagórska. 

     W naszej szkole opiekunami SKO są panie Marzena 
Mroczek i Jolanta Kopczyńska. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich uczniów do udziału w naszym programie. 
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Kamila Szostek kl. Va 
 

 
31 października każdego roku wypada Światowy 
Dzień Oszczędzania. Jest to okazja do organizacji 
wydarzeń i przedsięwzięć poświęconych idei oszczędzania, 

planowania swoich wydatków, zarządzania domowym 
budżetem. 

 
Historia ustanowienia 31 października Światowym Dniem 

Oszczędzania sięga początków ubiegłego stulecia. Wtedy to 
podczas posiedzenia Pierwszego Międzynarodowego Kongresu 
Kas Oszczędnościowych w Mediolanie przedstawiciele banków 

z 29 państw zdecydowali, aby dzień 31 października 
dedykować idei oszczędzania. Celem inicjatywy było 

uświadomienie ludziom z całego świata, jak ważne jest 
oszczędzanie. 

 
Dlaczego warto oszczędzać?  

 
Korzyści z oszczędzania są oczywiste. Dzięki gromadzeniu 

oszczędności można się wzbogacić, czyli zrealizować marzenia 
o zakupach dużej wartości, choć wymaga to trochę 

cierpliwości i wytrwałości, aby zaoszczędzić większą sumę 
pieniędzy.  

 
Bazowałam się na stronie: http://tdo.edu.pl/ 
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PRZEPIS NA…  
OSZCZĘDZANIE PIENIĘDZY 

Karolina Ręczajska kl. Va 
 

Składniki: 
1. Pieniądze 
2. Skarbonka 
3. Chęci do oszczędzania 

Wykonanie: 
Zaplanuj, ile pieniędzy chcesz zebrać.  
Następnie każdego dnia wrzucaj choćby grosik, żeby 

nie zapomnieć, że w ogóle ma się skarbonkę.  
I najważniejsze! Nie wydawaj pieniędzy na głupoty. Bo 

gdy dostajesz od rodziców kieszonkowe, to nie wydaj go od 
razu w sklepie na różnego rodzaju lizaczki, batoniki, 
czekoladki itp. Lepiej zaoszczędź te pieniądze na coś 
pożyteczniejszego np. pojedź gdzieś w wakacje. 

Powodzenia!!! 
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KRZYŻÓWKA FINANSOWA  
Wiktoria Rucińska kl. Va 

 
 

1. Znajdziesz go nad morzem, to drogi kamyczek. 
2. Jest w szkole, w niej są wieszaki i półki. 
3. W szkole na SKO wpłacasz? 
4. Z jej pomocą dorośli wyjmują pieniądze ze ściany. 
5.  Zbiór zasad i norm regulujących sposób 

zapisu słów danego języka. 
6. Książkę „Chłopcy z placu broni‘’  napisał Ferenc … 
7. Twój domowy schowek na pieniądze. 
8. Potrzebne ci gdy masz katar. 
 

WSZYSTKIE OBRAZY WYKORZYSTANE W NUMERZE 
SPECJALNYM POCHODZĄ ZE STRONY Z DARMOWĄ 

GRAFIKĄ: pl.freepik.com 
 

    1. B U R S Z  T  Y N 
  2. S Z A T N I A 
 3. P I E N I Ą D Z E 
 .   4. K a R t a    
 5. O R T O G R A F I A 
    6. M O L N A R 
  7. S K A R B O N K A 
8. C H U S T E C Z K I 
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