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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr specjalny 10 (114) – czerwiec 2017   nakład 170 sztuk CENA 2,00 zł 

 
Drodzy czytelnicy! Szanowni Państwo!   

Do Waszych rąk trafia nietypowy numer "Tornistra" - 

numer łączący w sobie nasze codzienne szkolne sprawy, 

przemyślenia i dylematy młodych, ale również numer częściowo 

poświęcony udziałowi naszej szkoły w projekcie "Bernardo 

Bellotto - ambasador kultury", który to program realizujemy 

we współpracy z Zamkiem Królewskim.  

Chcemy pokazać, pochwalić się, 

poinformować, jak nasza szkoła włączyła się 

w tym roku w realizację projektu. Chcemy 

także przypomnieć, że nasza współpraca  

z Zamkiem trwa już 12 lat. Zawsze owocna, 

twórcza, kreatywna i ... niech tak zostanie 

na następne 12 lat. 

Miłej lektury! 

 Zdobywca IV miejsca w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 
Szkolnych MAM Forum Pismaków 2016  

 Brązowy laureat XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 
Szkolnych MAM Forum Pismaków 2015  

 Pięciokrotny laureat konkursu "Redaktor - Uczeń"  w latach 
2008/2009;  2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 i 2012/2013  

 I miejsce  w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych "Młodzi 
Dziennikarze – Papieżowi” – rok 2012 

 I miejsce w I Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych promujących 
powiat miński – rok 2010 



TORNISTER                               numer 9 (113) – maj 2017 

- 2 - 

SPIS TREŚCI: 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE?  
 Z mitologią za pan brat –s.3-4; 
 Ekumeniczna noc biblijna -s.5; 
 Śladami B. Prusa - s. 6; 
 W Białowieskim  Parku 

Narodowym - s. 6-7; 
 Dzień Matki w kl. 4c - s. 7; 
 V Powiatowy Konkurs 

Recytatorski Jednego Wiersza 
- s. 8-9; 

 Zielona Szkoła 2017 - s. 9-11; 
 Dzień dziecka u Pani Premier - 

s. 12; 
 Warte pochwały - laureaci 

konkursów - s. 13-17; 
 Wyniki V biegu ulicznego -s.18; 
 XI Memoriał Tomka 

Chrościckiego - s. 19; 
BELLOTTO W NASZEJ SZKOLE 
 Wprowadzenie - s. 20-22; 
 Bellotto w liczbach - s. 22; 
 Zdaniem eksperta - s. 23; 
 Koło polonistyczne  

i historyczne na Zamku 
Królewskim - s. 24-25; 

 Fleciki grają i śpiewają  
z Bellotto - s. 26-27; 

 "Skrzaciki" wyjaśniają  
i zachęcają - s. 28-29; 

 Kasianiecka realizuje projekt 
Bernardo Bellotto - s. 30-32; 

 Sonda na przerwie "Zdaniem 
uczniów" - s. 33-34; 

 Spotkanie "Tornistra" z Panem 
Bellotto -s. 35-36; 

 Reportaż "Japonia - Kraj 
Kwitnącej Wiśni" - s. 37-46; 

 Reportaż "Bieganie" - s. 46-48; 
 Ciekawostki o Zamku 

Królewskim - s. 48-50; 
 Gość Tornistra - s. 50-53; 
NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE  
MAJĄ GŁOS 
 Sonda na przerwie „Jakie jest 

Pani/Pana ulubione muzeum  
i dlaczego właśnie to?" -  
s. 54-56;  

 Czy mogę Ci pomóc? - s.57-58; 
 Sonda procentowa wśród 

uczniów - s. 58; 
 Polonistka z 6a - s. 59; 
 Noc muzeów 2017 - s. 60-61; 
 Warto przeczytać - s. 61; 
 Wyobraźnia - s. 62-63; 
 Zabawa dla stałych 

czytelników "Tornistra" - s. 63; 
 3 pokolenia w "Tornistrze" - 

 s. 64; 
 Wakacje tuż, tuż - s. 65; 
RÓŻNOŚCI 
 Kartka z kalendarza – s. 66; 
 Moje hobby - kręcenie filmów 

- s. 67-68; 
 Podróże po świecie - Włochy - 

s. 68-69; 
 9 najdziwniejszych plaż na 

świecie - s. 70-72; 
 Newsy nastolatków - s. 73; 
 Jak szybko...udekorować 

pokój na lato- s. 74-75; 
 Najtrudniejsze języki świata - 

s. 76-78; 
 Wakacyjna krzyżówka  - s. 79. 



TORNISTER                               numer 9 (113) – maj 2017 

- 3 - 

 

Z MITOLOGIĄ ZA PAN BRAT 
Pani Monika Marciniak 

 

W czwartek 18 maja 2017r.  

w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa  

w Kałuszynie odbył się X Jubileuszowy 

Powiatowy Konkurs Wiedzy Mitologicznej  

„Z mitologią za pan brat”. Patronat nad 

konkursem objęli: Kurator Oświaty, 

Starosta Miński oraz Burmistrz 

Kałuszyna. Partnerami przedsięwzięcia 

byli: PKP Intercity i Bank PKO BP.  

W konkursie uczestniczyło 37 uczniów z 21 szkół 

podstawowych powiatu mińskiego. Tradycyjnie już podopieczni 

organizatorów nie brali udziału w rywalizacji. Zmagania 

znawców mitów greckich rozpoczęły się o godz. 10.00 na hali 

gimnastycznej. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 

pan Marek Pachnik bardzo serdecznie powitał uczestników 

konkursu, a także ich opiekunów. 

Wszyscy uczniowie zachowali olimpijski spokój  

i przystąpili do rozwiązania testu składającego się  

z siedemdziesięciu pytań zamkniętych. W ciągu 45 minut 

zmierzyli się z zagadnieniami sprawdzającymi znajomość 

mitologii, a także wywodzących się z niej związków 

frazeologicznych. Oczekiwanie na wyniki uświetnił występ 

szkolnego zespołu „Kasianiecka”, a czas umilił słodki 

poczęstunek. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu miało 

miejsce już o godz. 12.30. Było to możliwe dzięki sprawnej  
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pracy kilkuosobowej komisji konkursowej w składzie: 

Katarzyna Berska, Agnieszka Borucińska, Jolanta Kopczyńska, 

Monika Marciniak, Grażyna Michalska, Krystyna Osińska, 

Sylwia Pernach. Na czele zespołu stała pomysłodawczyni 

konkursu pani Katarzyna Mroczek. Podczas uroczystości 

wręczenia nagród obecny był reprezentant Urzędu Miejskiego 

w Kałuszynie - sekretarz pan Arkadiusz Czyżewski. Całe 

wydarzenie uwieczniła na fotografiach Izabela Borucińska. 

Najlepiej z pytaniami konkursowymi poradziła sobie 

uczennica Zespołu Szkół w Pustelniku – Karolina Ostrowska, 

uzyskując 68 punktów. Drugie miejsce zajęła Julia Dworecka z 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim z 

65 punktami, zaś na trzecim miejscu uplasowała się Rozalia 

Lenarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku 

Mazowieckim, która zdobyła 64 punkty.  

Zwycięzcy mitologicznych zmagań otrzymali piękne 

puchary i karty podarunkowe do Salonu Empik o nominale 

200zł, 150zł i 100zł. Wszystkim uczestnikom oraz ich 

nauczycielom wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne 

upominki, ufundowane przez tegorocznych partnerów. Na 

zakończenie laureatki konkursu zdmuchnęły świeczki na 

jubileuszowym torcie i każdy mógł skosztować tego 

przepysznego specjału. 

Sądząc po zadowolonych minach nauczycieli i uczniów, 

konkurs spełnił cele organizatorów oraz oczekiwania 

uczestników. Przybliżył bowiem fascynujący świat mitologii 

greckiej, a przy okazji dostarczył wiele radości i satysfakcji. 

Można zatem przypuszczać, że doczeka się wielu kolejnych 

edycji w najbliższych latach. 
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EKUMENICZNA NOC BIBLIJNA  

19/20 MAJA 2017r. 
Pani Magdalena Gójska - Gogol 

 

Członkowie Koła Biblijnego działającego w Szkole 

Podstawowej w Kałuszynie wspólnie z kolegami i koleżankami 

wyznania Starokatolickiego Mariawitów wzięli udział  

w Ekumenicznej Nocy Biblijnej z 19 na 20 maja.  

Wspólną zabawę rozpoczęto w piątek o godzinie 18.00 

w Filialnej Szkole Podstawowej w Chrościcach. Pod czujnym 

okiem organizatorek - katechetek Ewy Paruzal i Ewy 

Zalewskiej - uczestnicy spędzili niezapomnianą noc. Wspólnie 

z księdzem Jerzym Skłuckim z parafii Kałuszyn, Braćmi - 

diakonami Hieronimem i Paschalisem z Kościoła Starokatolickiego 

Mariawitów uczniowie bawili się wyśmienicie.  

Były gry, konkursy, zabawy, pląsy i śpiewy, w których 

uczestnicy jednoczyli się oddając cześć Panu Bogu.  

Zwieńczeniem spotkania było 

ognisko oraz wspólna procesja ze 

światłami do przydrożnej kapliczki. 

Niezapomnianą noc zakończono w sobotę 

rano o godz. 9.00 konkursem piosenki  

i rozdaniem certyfikatów. Z twarzy 

uczestników ani na chwilę nie schodził 

uśmiech. Wszyscy z niecierpliwością 

czekają na kolejne spotkanie za rok.   



TORNISTER                               numer 9 (113) – maj 2017 

- 6 - 

ŚLADAMI BOLESŁAWA PRUSA 
Dominika Dmowska i Maja Krasnodębska kl. IVc 

 

19 maja 2017r. odbyła się 

wycieczka do Warszawy "Śladami 

Bolesława Prusa" dla członków 

Samorządu Szkolnego i Klubu 

Miłośników Książek.  

Najpierw odwiedziliśmy park 

trampolin "Hangar 646". Bawiliśmy 

się świetnie chociaż było męcząco. 

Później pojechaliśmy na Powązki, 

gdzie jak pewnie się domyślacie, jest 

grób patrona naszej szkoły Bolesława Prusa. W 105 rocznicę 

jego śmierci złożyliśmy tam piękne, pachnące kwiaty i z czcią 

zapaliliśmy znicz. Zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie przy 

grobie, a potem udaliśmy się do Warszawskiego Muzeum 

Drukarstwa, gdzie wzięliśmy udział w lekcji na temat historii 

pisma i książki. Na zakończenie każdy powielił na starej prasie 

drukarskiej okolicznościowy druk. Później pojechaliśmy na 

"obiad":) do McDonald's. 

To był udany wyjazd. 

 

W BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM 
Maja Krasnodębska kl. IVc 

 

17 maja 20117. odbyła się wycieczka klasy 4a i 4c do 

Białowieży. Zwiedzaliśmy tam Muzeum Przyrodnicze, 

wchodziliśmy na ośmiopiętrową wieżę widokową, odwiedziliśmy  
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rezerwat żubrów, szliśmy ścieżką dębów królewskich. Było 

bardzo ciekawie. Pan przewodnik opowiadał nam o różnych 

historiach związanych z Białowieżą, o zwierzętach tam 

żyjących i o przyrodzie. Nasz kolega Maciek Kuć, który 

pasjonuje się fauną i florą, był w siódmym niebie. Wracając  

z rezerwatu pojechaliśmy na obiad, który był bardzo pyszny:) 

Po obiedzie mogliśmy kupić sobie pamiątki.  

W powrotnej drodze pojechaliśmy na Świętą Górę 

Grabarkę. Ta góra jest najważniejszym miejscem dla 

wyznawców religii prawosławnej. Oglądaliśmy krzyże wniesione 

przez pielgrzymów. Mogliśmy obmyć się wodą ze  świętego 

źródełka. Ta wycieczka bardzo mi się podobała:) 
 

DZIEŃ MATKI W KLASIE 4C 
Weronika Leszczyńska kl. IVc  

 

25.05.2017 roku w klasie 4c odbyło się 

spotkanie dzieci i mam z okazji Dnia Matki. 

Wszystko było zaplanowane: godzina, sala  

i role. Były dwie części spotkania: artystyczna i  rozrywkowa.  

W I części - artystycznej dzieci śpiewały  

i recytowały wiersze. W drugiej części mamy odgadywały 

swoje portrety, które namalowaliśmy, rozpoznawały dzieci po 

dłoniach. Była też krzyżówka, w której różne pytania 

dotyczyły życia klasy 4c np. nazwisko bliźniąt z 4c. Jedna  

z zabaw dotyczyła znajomości siebie nawzajem - mamy  

i dziecka. Było wesoło. Na koniec każda mama dostała dyplom  

i bukiecik kwiatów.   

Mamy wychodziły ze spotkania w dobrych nastrojach. 

Chyba im się podobało? 
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V POWIATOWY 

KONKURS RECYTATORSKI 

JEDNEGO WIERSZA 
Pani Grażyna Michalska 

 

25 maja gościliśmy w naszej 

szkole uczestników V Powiatowego 

Konkursu Recytatorskiego Jednego 

Wiersza. Podobnie jak w latach ubiegłych patronat nad 

konkursem objęli: Starosta Miński i Burmistrz Kałuszyna.  

24 uczestników recytowało wiersz Juliana Tuwima  

pt. „O panu Tralalińskim”. Prezentacje utworów oceniała 

komisja w składzie: Jacek Pacocha (aktor, reżyser, dyrektor 

Teatru Edukacyjnego Atlantis), Stanisława Gujska (pisarka), 

Ewa Wąsowska (pracownik Domu Kultury w Kałuszynie). 

W kategorii klas młodszych najbardziej podobała się 

interpretacja Michała Kaczorka ze Szkoły Podstawowej nr 2 

w Mińsku Mazowieckim, którego przygotowały panie Renata 

Lubaszka i Urszula Rutkowska. Drugie miejsce przypadło 

Natalii Rybackiej z Wielgolasu, podopiecznej pani Hanny 

Zawadki. Trzecie miejsce zajęła Jagoda Michalik z Siennicy 

przygotowana przez panią Edytę Makarewicz. Wyróżniono też 

Kalinę Sołtysiak z naszej szkoły, opiekun – pani Agnieszka 

Broniarek.  

W starszej grupie recytatorów zwyciężyli uczniowie 

naszej szkoły, Mikołaj i Bartosz Lewińscy - podopieczni pani  
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Krystyny Osińskiej. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Suska z 

Siennicy pod kierunkiem Agnieszki Suski, trzecie Daria Boryń 

z Jeruzala podopieczna pani Anny Sadowskiej  

i Elżbiety Żyły.  

 Zwycięzcy nagrodzeni zostali pucharami i kartami 

podarunkowymi do Empiku, zaś wszyscy uczestnicy i ich 

opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. 

Tradycyjnie już, na zakończenie spotkania kilku wskazówek 

odnośnie przygotowań do prezentacji utworów udzielił 

zebranym pan Jacek Pacocha. 

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy 

udanych występów i zapraszamy za rok. 

 

ZIELONA SZKOŁA 2017 
Alicja Drabarek i Oliwia Smolińska kl. IIIb 

 

Dzień I  

O godz. 7.00 wyjechaliśmy z Kałuszyna (niektórzy ze 

łzami w oczach). Mieliśmy w planach, że około godz. 13.30 

będziemy zwiedzać  Kraków. Podczas drogi niektórzy grali na 

telefonach, inni bawili się pluszakami, a jeszcze inni czytali 

książki. W podróży były dwa postoje. Jeden krótszy, drugi 

dłuższy. Wreszcie po długim czasie dojechaliśmy do Krakowa. 

Zwiedzanie zaczęło się od znanego chyba wszystkim 

Wawelu. Następnie udaliśmy się do Sukiennic, gdzie po drodze 

można było kupić pysznego ciepłego obwarzanka. Potem 

poszliśmy do Kościoła Mariackiego     
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i zobaczyliśmy piękny ołtarz Wita Stwosza. Wreszcie 

przyszedł moment najbardziej upragniony przez niektórych 

czyli pamiątki. Po całym zwiedzaniu zmęczeni poszliśmy do 

autobusu i zmęczeni, ale zadowoleni pojechaliśmy do ośrodka. 

 

Dzień II 

Tego dnia musieliśmy 

wstać wcześnie, bo o 7.00. 

Siódma trzydzieści mieliśmy 

śniadanie. Zaraz po śniadaniu 

nałożyliśmy plecaki na plecy  

i ruszyliśmy w drogę. 

Dojechaliśmy na parking  

i zaczęliśmy wędrówkę nad Morskie Oko. Poszliśmy tam 

pieszo. Po drodze widzieliśmy Wodogrzmoty Mickiewicza oraz 

największe lawinisko w Tatrach. Kilka razy udało nam się 

zobaczyć małe skupiska śniegu. Szliśmy 9 kilometrów w jedną 

stronę. Droga była bardzo długa i męcząca. W końcu, gdy 

dotarliśmy, zobaczyliśmy piękne widoki gór. Naprawdę warto 

było się trudzić.  

Droga powrotna wydawała się krótsza. (Może dlatego, 

że było z górki? ). Po powrocie do hotelu był obiad. Później 

mieliśmy chwilę odpoczynku. Następnie wyruszyliśmy na 

Gubałówkę. Wjechaliśmy tam kolejką. Mieliśmy zjechać 

zjeżdżalnią grawitacyjną, ale niestety była nieczynna  

z powodu deszczu. Po zjeździe poszliśmy na Krupówki. 

Wszyscy odwiedzili kolorowe stragany i kupili pamiątki. Gdy 

wróciliśmy do hotelu zjedliśmy kolację i część z nas poszła na 

basen. To był  udany dzień. 

Dzień III  
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Tego dnia mieliśmy w planach wjechać kolejką górską na 

Kasprowy Wierch. Niektórzy bardzo się bali mówiąc, że mają 

lęk wysokości. Gdy weszliśmy do kolejki, naszym oczom po 

krótkim czasie ukazał się piękny widok,  

a mianowicie piękne Tatry. Podczas jazdy udało nam się 

zobaczyć kozicę, a po wjechaniu na górę kilka świstaków. 

 Gdy byliśmy na Kasprowym Wierchu stwierdziliśmy, że 

wdrapiemy się na górę Beskid. Nasze życzenie spełniło się. 

Potem zobaczyliśmy, jak Zakopane zakrywa biała mgła. Po tych 

wszystkich pięknych widokach zjechaliśmy na dół.  

Potem była zabawa na basenie, a po niej kręgle. 

Kręgielnia była wspaniała Były kule o różnych wagach  

i kolorach. Niektórym szło lepiej, a niektórym gorzej, lecz 

każdy do ośrodka wrócił zadowolony. Tego dnia mieliśmy też 

ognisko, na którym każdy mógł spożyć ciepłą kiełbaskę. 

Wreszcie zmęczeni poszliśmy do łóżek. 

Dzień V 

To był już ostatni dzień naszej podróży. Rano po 

śniadaniu wsiedliśmy do autobusu i pojechaliśmy do bacówki, 

gdzie góral opowiadał nam, jak się robi oscypki i próbowaliśmy 

bryndzy. Później każdy mógł kupić sobie oscypki. Następnie 

pojechaliśmy do chaty regionalnej „U Gąsienicy”. Mieliśmy tam 

spotkanie z gawędziarzem, który opowiadał nam  

o różnych ciekawych rzeczach związanych z górami. Grał 

również na skrzypcach i góralskich dudach. Później mieliśmy 

obiad w hotelu, a po obiedzie wyjazd do domu. Do Kałuszyna 

dotarliśmy o godzinie 23.00. Ta wycieczka była super! 

Naprawdę nam się podobała.  
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DZIEŃ DZIECKA U PANI 

PREMIER 
Beata Cymbalińska kl. VIb 

 

3 czerwca 2017r. kolejny raz 

uczestniczyliśmy w Dniu Dziecka  

w Kancelarii Pani Premier Beaty Szydło. 

Za bramami czekało na nas wiele 

atrakcji i zabaw. Zostaliśmy przywitani  

i otrzymaliśmy przewodnik po terenie 

kancelarii. Każdy z nas miał możliwość 

odwiedzenia wybranego stoiska z gadżetami organizowanego 

przez różne ministerstwa. Można było tam wziąć udział  

w konkursach, zabawach, nauce pierwszej pomocy, poznać 

ciekawostki z chemii, przyrody, mogliśmy też posłuchać 

ciekawych historii. Nie mogło zabraknąć również stoiska ze 

smacznym posiłkiem, polskimi przysmakami, owocami, watą 

cukrową oraz popcornem.  

Najchętniej odwiedzanym miejscem było kino 5D, 

fotobudki oraz dmuchane zjeżdżalnie. Fani sportu mogli 

skorzystać z nauki z mistrzami biegów, siatkówki, koszykówki, 

piłki ręcznej i nożnej. W zawodach sportowych dzieci 

otrzymywały piłki i gry na konsole. Można było spotkać także 

sławne osoby i zdobyć ich autograf lub wspólne zdjęcie. 

Relacje z tego wydarzenia były nagrywane przez Telewizję 

Polską. Była możliwość  wystąpienia na żywo w prognozie 

pogody. W czasie trwania imprezy czas umilała nam orkiestra.  

Wszyscy wyszli uśmiechnięci, zadowoleni z plecakami  

i torbami pełnymi gadżetów. Była to niezapomniana, pełna 

wrażeń uroczystość i chętnie odwiedzimy kancelarię za rok. 
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LAUREACI KONKURSÓW 

POZASZKOLNYCH 
 

 

 VI edycja WOJEWÓDZKIEGO 

KONKURSU MULTIMEDIALNEGO ORGANIZOWANEGO 

PRZEZ MDK MURANÓW pt.”Cudze chwalicie, swego nie 

znacie - Europa" 

wyróżnienie: Krzysztof Gogol kl. IVc 

wyróżnienie: Weronika Leszczyńska kl. IVc 

opiekun: p. Izabela Borucińska 
 

 XIII POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ WESOŁE NUTKI 

klasy I - III 

wyróżnienie - Wiktoria Sęktas kl. IIIa 

klasy IV - VI 

wyróżnienie - Zespół FLECIKI 

opiekun: p. Wanda Stryczyńska 
 

 V POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI JEDNEGO 

WIERSZA 

klasy I - III 

wyróżnienie - Kalina Sołtysiak kl. I 

opiekun: p. Agnieszka Broniarek 

klasy IV - VI 

I miejsce - Bartosz i Mikołaj Lewińscy kl. IVb 

opiekun: p. Krystyna Osińska      
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  IV INTEGRACYJNY POWIATOWY KONKURS 

PLASTYCZNO-LITERACKI "RAZEM POZA HORYZONT" 

Część literacka 

kategoria I-III 

II miejsce - Zofia Kurowska kl. IIIc  

Opiekun: p. Lidia Wierzbicka 

kategoria IV-VI:  

I miejsce - Katarzyna Szczęśniak kl. VIa  

Opiekun: p. Krystyna Osińska 

Wyróżnienie - Wiktoria Kaźmierczak kl. Vb 

Opiekun: p. Monika Marciniak 

Część plastyczna 

kategoria I-III: 

I miejsce - Zofia Kurowska kl. IIIc  

Opiekun: p. Lidia Wierzbicka 

kategoria IV-VI: 

III miejsce - Aleksandra Mroczek kl. Vb  

Opiekun: p. Monika Marciniak 

Wyróżnienie - Amelia Patocka kl. Vb  

Opiekun: p. Monika Marciniak 

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA  

W RUCHU DROGOWYM 

Eliminacje powiatowe 

II miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej w Kałuszynie w 

składzie: Jakub Chabiera kl. VIc, Marta Kwiatkowska kl. VIc, 

Bartosz Kwiatkowski kl. V C, Wioleta Szymońska kl. VIa 

opiekun - p. Katarzyna Mroczek 
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 XXIV EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

„WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ”  

równorzędna nagroda w kategorii literackiej: 

Oliwia Smolińska kl. IIIb „Przygody Basi”  
równorzędna nagroda w kategorii 

edytorskiej: 

Oliwia Smolińska kl. IIIb „Przygody Basi”  
równorzędne wyróżnienia w kategorii 

edytorskiej: 

Kinga Mielczarek, Oliwia Chrościcka kl. IIIb „Dziwny sen”  
Alicja Drabarek, Blanka Leszczyńska kl. IIIb „Psie pamiętniki”  
opiekun: p. Dorota Kobeszko 
 

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 

ARTYSTYCZNEJ KULTUROMANIAK 2017 

KATEGORIA : TANIEC 

III miejsce - zespół "Kasianiecka" 

opiekunowie: p. Teresa Kowalska i p. Katarzyna Berska 
 

 X POWIATOWY KONKURS WIEDZY "OMNIBUS 2017" 

klasy I-III 

wyróżnienie - Zofia Kurowska kl. IIIc  

opiekun: p. Lidia Wierzbicka 

klasy IV- VI 

wyróżnienie - Magdalena Wąsowska kl. IVc 

opiekun: p. Marzena Mroczek i p. Barbara Pachnik 
 

  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY  

"Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT" 2017 

III miejsce - Katarzyna Szczęśniak kl. VIa 

opiekun: p. Krystyna Osińska      
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LAUREACI KONKURSÓW SZKOLNYCH 

 
 DZIECI NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE  

W KONKURSIE NA MASKOTKĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE Z KLAS 0 - III 

ZERÓWKA I KL. I 

I miejsce - Zuzia Malicka kl. 0c 

II miejsce - Nikola Guzek kl. Ia 

III miejsce - Damian Łukasiak kl. 0b 

III miejsce - Nikola Kulik kl. Ia 

wyróżnienie - Lena Wąsowska kl. 0a 

KLASY II 

I miejsce - Bartosz Wielechowski kl. IIa 

II miejsce - Daria Jackowicz kl. IIb 

III miejsce - Michalina Raciborska kl. IIb 

wyróżnienie - Maja Płochocka kl. IIa 

KLASY III 

I miejsce - Nikola Wąsowska kl. IIIa 

II miejsce - Blanka Leszczyńska kl. IIIb 

III miejsce - Zosia Kurowska kl. IIIc 

wyróżnienie - Gabrysia Wocial kl. IIIc 

  

 SZKOLNY KONKURS "NAJLEPSZY INFORMATYK KLAS 

IV" 

I miejsce - Magdalena Wąsowska kl. IVc 

II miejsce - Amelia Bielińska kl. IVc 

III miejsce - Bartosz Wójcik kl. IVb 
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 SZKOLNY KONKURS "NAJLEPSZY INFORMATYK KLAS 

V" 

I miejsce - Wiktoria Kaźmierczak kl. Vb 

II miejsce - Milena Kusy kl. Vc 

III miejsce - Nadia Czarnecka kl. Vc 

  

  SZKOLNY KONKURS "NAJLEPSZY INFORMATYK 

KLAS VI" 

I miejsce - Marta Kwiatkowska kl. VIc 

II miejsce - Jakub Chabiera kl. VIc 

III miejsce - Michał Abramowski kl. VIc 

  

 WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU GRAFIKI 

KOMPUTEROWEJ "ZAOPIEKUJMY SIĘ ZIEMIĄ" 

I miejsce - Bartosz Wójcik kl. IVb 

II miejsce  - Maciej Kuć kl. IVc 

III miejsce  - Maja Krasnodębska kl. IVc 

  

 WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU NA 

PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ "CUDZE CHWALICIE, 

SWEGO NIE ZNACIE" 

I miejsce - Wiktoria Kaźmierczak kl. Vb 

II miejsce - Weronika Leszczyńska kl. IVc 

III miejsce  - Krzysztof Gogol kl. IVc 
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WYNIKI V BIEGU ULICZNEGO Z DNIA 1 CZERWCA 2017r. 
 
KLASY 0 - I 
Dziewczęta 

I miejsce  - Kaja Szwarc 

II miejsce - Oliwia 
Gołębiowska 

III miejsce  - Kinga Metera 

Chłopcy 

I miejsce  - Kacper Gałązka 

II miejsce – Bartek 
Abramowski 
III miejsce  - Szymon Friedek 
 

KLASY II 
Dziewczęta 

I miejsce  - Daria Jackiewicz 

II miejsce – Amelia Grabarek 

III miejsce  - Justyna Witon 

Chłopcy 

I miejsce  - Paweł Mroczek 

II miejsce – Maciek Szymański 
III miejsce  - Bartek 
Wielechowski 
 

KLASY III 
Dziewczęta 

I miejsce  - Oliwia Krusiewicz 

II miejsce – Ola Goźlińska 

III miejsce  - Nikola Wąsowska 

Chłopcy 

I miejsce  - Karol Kopeć 

II miejsce – Mateusz Surowiec 

III miejsce  -  Karol Lewicki 
 

KLASY IV 

Dziewczęta 

I miejsce  - Paulina Troć 

II miejsce – Dominika Dmowska 

III miejsce  - Maja Rydzewska 

Chłopcy 

I miejsce  - Szymon Kalinowski 
II miejsce – Marcel Piwowar 

III miejsce  - Jakub Wąsowski 
 

KLASY V 

Dziewczęta 

I miejsce  - Natalia 
Piotrzkiewicz 

II miejsce – Oliwia Wąsowska 

III miejsce  - Maja Ołowska 

Chłopcy 

I miejsce  - Karol Wąsowski 
II miejsce – Jakub Kopeć 

III miejsce  - Mateusz 
Chrościcki 
  

KLASY VI 
Dziewczęta 

I miejsce  - Marta 
Kwiatkowska 

II miejsce – Beata Cymbalińska 

III miejsce  - Ania Mroczek 

Chłopcy 

I miejsce  - Jakub Chabiera 

II miejsce – Michał Abramowski 
III miejsce  - Marcin Grabarek 
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XI MEMORIAŁ TOMKA CHROŚCICKIEGO  

W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW 
Pan Mariusz Prekurat 

  

22 maja 2017r. w Szkole Podstawowej w Kałuszynie po 

raz kolejny odbył się już XI Memoriał Tomka Chrościckiego  

w piłce nożnej chłopców. Tomek - absolwent naszej szkoły 

zginął ponad 10 lat temu, ratując przed utonięciem młodszego 

bratanka. 22 sierpnia 2006 roku Tomasz Chrościcki został 

pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP medalem za 

ofiarność i odwagę. W zawodach upamiętniających tragicznie 

zmarłego przed laty kolegę rywalizowali uczniowie 7 szkół 

podstawowych z powiatu mińskiego.  

W klasyfikacji końcowej  I miejsce zajęła drużyna  

z SP Janów, II miejsce drużyna SP Grębków, a III miejsce 

SP Kałuszyn I. Królem strzelców turnieju został 

Bartosz Niewiadomski ze szkoły w Grębkowie.  

Puchary i medale zwycięskim drużynom wręczyli 

rodzice Tomka – Wiesława i Krzysztof 

Chrościccy wraz z młodszym 

synkiem, zastępca burmistrza 

Henryka Sęktas, dyrektor SP w 

Kałuszynie – Marek Pachnik oraz 

przedstawiciel OSP w Kałuszynie, 

do której należał Ś.P. Tomek 

Chrościcki.   
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PROGRAM "BERNARDO BELLOTTO - AMBASADOR KULTURY" 

PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ SZKOŁĘ 

PODSTAWOWĄ W KAŁUSZYNIE WE WSPÓŁPRACY  

Z ZAMKIEM KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE 

 

Program Bernardo Bellotto to program edukacyjny 

realizowany wspólnie z Zamkiem Królewskim, w którym 

uczestniczymy od 15 lat. Program Bernardo Bellotto polega na 

realizacji zadań edukacyjnych dla szkół woj. mazowieckiego  

i łódzkiego z dziedziny sztuki, kultury i edukacji 

międzykulturowej innych narodów.  

Wszystkie zajęcia w zamku mają formę warsztatów. 

Są to m.in.: spotkania teatralne, taneczne, muzyczne, wokalne, 

dziennikarskie oraz plastyczne prowadzone przez muzyków, 

tancerzy, redaktorów, plastyków, historyków sztuki  

i aktorów, którzy dają materiał programowy do pracy między 

wyjazdami do zamku (grupy w swoich szkołach pracują nad 

tym materiałem, tak, aby rozbudowywać go, przygotować do 

prezentacji). Raz w roku szkoły realizujące program spotykają 

się na zamku (wszyscy razem) na festiwalach kultury - 

podsumowaniu projektu. Na każdym z nich w obecności mediów 

i zaproszonych gości prezentują efekty całorocznej pracy 

sobie nawzajem, instytucjom partnerskim i publiczności 

zamkowej. 

 



TORNISTER                               numer 9 (113) – maj 2017 

- 21 - 

Do tej pory braliśmy udział  

w festiwalach: "Bal u króla", "Obiady 

czwartkowe u króla", "Festiwal 

Teatralny", "Tańce i zabawy dworskie", 

"Z Bernardem Bellotto w ogrodach  

u króla", "Poloneza czas zacząć", "Wiek 

XVIII - Chopin i Słowacki", "Z Arkadią do Europy".  

Zajęcia realizowane z Zamkiem Królewskim dają 

bardzo wymierne efekty edukacyjne. Dzieci poszerzają swoją 

wiedzę o sztuce, co przyczynia się także do rozwoju 

zainteresowań i edukuje przyszłego odbiorcę kultury. Pod 

okiem fachowców dzieci zdobywają umiejętności przydatne 

nie tylko do występów na scenie, ale także w życiu 

codziennym. Kontakty te uczą pewności siebie, otwierania się 

na innych, wrażliwości. Uczą także patriotyzmu poprzez 

kontakt z dziełami sztuki i historii i poznawanie przeszłości.  

W bieżącym roku szkolnym w zajęciach bezpośrednio 

programowych uczestniczyli systematycznie: 

- członkowie koła historycznego i polonistycznego; 

- zespół pieśni i tańca "Kasianiecka"; 

- grupa teatralna "Skrzacik"; 

- zespół wokalno - instrumentalny "Fleciki"; 

- redaktorki miesięcznika szkolnego "Tornister". 

W poprzednich latach na Zamek przyjeżdżali także 

uczniowie klas pierwszych na zajęcia      
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o baśniach i legendach warszawskich, członkowie zespołu 

tańców dawnych "Pawana", uczniowie klas starszych w ramach 

realizacji projektu nagrywali audycję radiową. 

Zamek Królewski oferował nam instruktorów wysokiej 

klasy, pod kierunkiem których nasi uczniowie wykonywali 

zadania poszerzając swoją wiedzę i umiejętności artystyczne, 

historyczne, polonistyczne i redaktorskie. Pracowali też nad 

relacjami interpersonalnymi.  

 

Przez lata, od kiedy Szkoła Podstawowa w Kałuszynie 

realizuje projekt "Bernardo Bellotto - ambasador kultury", 

czas przeznaczony na warsztaty, nigdy nie był czasem 

straconym. Uczniowie, którzy rozpoczynali przygodę  

z Bellotto w 2004r, teraz są ludźmi dorosłymi, ale nadal 

Zamek Królewski jest dla nich ważny i przywołuje same miłe  

i wartościowe wspomnienia. 

 

BELLOTTO W LICZBACH 

 
W roku szkolnym 2016/2017 z naszej szkoły odbyło 

się 15 wyjazdów do Zamku Królewskiego. Łącznie wzięliśmy 

udział w  32 warsztatach. 176 uczniów uczestniczyło  

w zajęciach przynajmniej raz. Niektórzy odwiedzili Zamek 

nawet 9 razy. Uczniom towarzyszyło 8 nauczycieli.  

Imponujące dane! 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Pana zdaniem, na przestrzeni lat,  

co uczniom naszej szkoły dał lub 

daje udział w projekcie „Bernardo 

Bellotto - ambasador kultury”? 
Aleksandra Mazur kl. VIa 

 

Stało się tak lat temu kilkanaście i dzieje się tak, że 

jesteśmy współgospodarzami i współmieszkańcami Zamku 

Królewskiego. Tego zamku, który jest symbolem naszej 

stolicy. Tego zamku, który latami był sercem Polski. Tego 

zamku, w którym na tronie zasiadali królowie. Tego zamku, 

który skupiał myślicieli i artystów nie tylko epoki oświecenia. 

A dzisiaj jest to nasz zamek. Nasz – uczniów szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie.  

Nie do przecenienia są korzyści, jakie Wam przynosi 

uczestnictwo w programie Bernardo Bellotto – ambasador 

kultury.  
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KOŁO POLONISTYCZNE I HISTORYCZNE  

NA ZAMKU KRÓLEWSKIM 
Panie Katarzyna Mroczek i Monika Marciniak 

 

W tym roku szkolnym uczestnicy koła polonistycznego 

i historycznego z klas V i VI trzykrotnie wyjeżdżali do Zamku 

Królewskiego w Warszawie na warsztaty tematyczne. Były to 

zajęcia zorganizowane w ramach programu "Bernardo 

Bellotto", w którym uczestniczy od kilku lat nasza szkoła.  

Celem spotkań było zapoznanie uczniów z polskim 

dziedzictwem kulturowym oraz przybliżenie historii  

w atrakcyjnej formie. Warsztaty były prowadzone przez 

wykwalifikowanych, pełnych pasji edukatorów.  

Były to m. in. warsztaty na temat motywów 

antycznych. Podczas lekcji uczniowie poszukiwali śladów 

antyku we wnętrzach Zamku Królewskiego, przypomnieli sobie 

niektóre mity Greków i Rzymian, dowiedzieli się, jak 

rozumiany i wykorzystywany był antyk na dworze Stanisława 

Augusta i w kulturze dawnej Rzeczypospolitej. Częścią 

warsztatów były zajęcia plastyczne, na których uczniowie 

malowali wazy greckie. 

Każdy wykazał się 

cierpliwością ponieważ 

praca wymagała 

niezwykłej precyzji.  
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  Lekcja  „Obiady czwartkowe” odbywała  się w salach, 

w których zgodnie z tradycją organizowano to historyczne 

wydarzenie. Uczniom przybliżono sylwetki uczestników 

spotkań u króla Stanisława Augusta – czołowych 

przedstawicieli polskiego oświecenia oraz omawiane przy stole 

zagadnienia społeczne, polityczne i artystyczne. 

Kolejne warsztaty miały temat „Książę, król, 

prezydent”. Podczas nich uczniowie poznali różne systemy 

władzy i typy ustrojów. Wskazywali również różnice  

w zakresie władzy i kompetencjach księcia, króla  

i prezydenta. Zrozumieli, czym jest państwo i władza i jak te 

pojęcia ewoluowały na przestrzeni dziejów. 

 Po zajęciach: „Parlamentaryzm w dawnej 

Rzeczypospolitej” młodzież zdobyła wiedzę z zakresu zasad 

demokracji szlacheckiej, kompetencji sejmów i sejmików. Przy 

okazji uczyła  się dyskutować i wyrażać własne zdanie, 

stosując odpowiednie argumenty. Dzięki warsztatom uczniowie 

będą mogli przenieść zdobyte doświadczenia na działania w 

społeczności szkolnej, m.in. poprzez udział w pracy samorządu.    

Zajęcia w Zamku Królewskim były wspaniałym 

dopełnieniem zajęć szkolnych oraz utrwaleniem już zdobytej 

wiedzy. 
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FLECIKI GRAJĄ I ŚPIEWAJĄ Z BELLOTTO 

Pani Wanda Stryczyńska 

 

Spotkania zespołu „Fleciki” z programem „Bernardo 

Belotto” rozpoczęły się w 2010 roku, gdy po raz pierwszy 

wyjechaliśmy na zajęcia do Zamku Królewskiego w Warszawie. 

Ze względu na nasze zainteresowania, najczęściej 

uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych i muzycznych,  

a także historycznych i fotograficznych.  

Comiesięczne wyjazdy na zajęcia do zamku były okazją 

do wzajemnej integracji, lepszego poznawania siebie oraz 

nawiązywania relacji i kontaktów z dziećmi z innych szkół. 

Na zajęciach plastycznych dzieci poznawały nowe 

techniki plastyczne, które powodowały, że prace były 

różnorodne, estetycznie wykonane i ciekawe. Wykonywanie 

prac wpływało na rozwój i wyobraźnię, zachęcało do twórczego 

myślenia i działania oraz rozwijało umiejętności manualne 

dzieci.  

Podczas zajęć historycznych poznawaliśmy historię 

Zamku Królewskiego i mieszkających w nim królów, 

oglądaliśmy ekspozycje zamkowe, poznawaliśmy stroje  

i zwyczaje ludzi żyjących w tamtych czasach. Zajęcia 

fotograficzne były okazją do utrwalenia unikalnych 

eksponatów muzealnych na fotografiach. Ze zrobionych zdjęć 

tworzyliśmy prezentacje multimedialne. 

 Najchętniej uczestniczyliśmy w zajęciach muzycznych. 

Duży wpływ na rozwój zespołu miał instruktor Pan Marcin 

Zadronecki. Od pięciu lat czynnie uczestniczy on  

w działalności grupy, a swoją pasję do muzyki bałkańskiej  



TORNISTER                               numer 9 (113) – maj 2017 

- 27 - 

i tradycyjnej, polskiej muzyki ludowej przeniósł na dzieci  

i główny repertuar zespołu. Współpraca z Panem Marcinem 

zaowocowała wyjazdem do Bułgarii na Festiwal Muzyki 

Folklorystycznej w 2014r. Co roku wyjeżdżamy na wakacyjne 

warsztaty muzyczne, na których doskonalimy grę na 

instrumentach, śpiew i poznajemy kroki wybranych tańców 

polskich i bałkańskich.  

Praca na zajęciach warsztatowych przyniosła rezultat 

w postaci nagrania w 2016 roku płyty zespołu, na której 

znalazły się pieśni w języku polskim i krajów bałkańskich. 

Przebywając na warsztatach w Sandomierzu w 2016 roku 

nagraliśmy dwa profesjonalne teledyski do piosenek pt. „Cienki 

lenek” i „Za góreczkę zaszła”.  

 Nabyte w programie umiejętności prezentujemy 

podczas koncertów w różnych miejscach Polski i za granicą 

oraz bierzemy udział w festiwalach i przeglądach muzycznych 

zdobywając wysokie nagrody i wyróżnienia. Najbardziej 

znaczącą nagrodą było zajęcie I miejsca w Wojewódzkim 

Przeglądzie Artystycznym „Kulturomaniak 2016”.  
 

Ważną rolę zespół „Fleciki” odgrywa w społeczności 

lokalnej. Występujemy podczas uroczystości szkolnych  

i środowiskowych o tematyce ludowej, patriotycznej, 

religijnej oraz rozrywkowej. Zajęcia w programie „Bernardo 

Belotto” znacząco wpłynęły na 

rozwój zdolności i umiejętności 

dzieci, rozbudziły pasję do 

muzyki i poznawania nowych 

gatunków muzycznych.  
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"SKRZACIKI" WYJAŚNIAJĄ I ZACHĘCAJĄ 
 

Grupa teatralna klas młodszych "Skrzaciki" 5 lat temu 

przystąpiła do realizacji projektu "Bernardo Bellotto - 

ambasador kultury". Poniżej zamieszczamy dwie wypowiedzi 

członków "Skrzacików" na temat udział  w projekcie. 

Kinga Milczarek kl. IIIb 

Uważam, że warto brać udział w zajęciach  

i warsztatach organizowanych za Zamku Królewskim ponieważ 

jest to bardzo przyjemna forma nauki poprzez zabawę. Za 

każdym razem uczymy się czegoś nowego, a także poznajemy 

historię i zwiedzamy nowe zakamarki Zamku. Nie zdarzyło mi 

się przez 3 lata uczestnictwa w warsztatach, żeby zajęcia się 

powtórzyły. Każde warsztaty są o innej tematyce,  

ja najbardziej lubię te z gry aktorskiej, plastyki i historii.  

Ponieważ uczęszczam na kółko teatralne, bardzo cenię 

sobie zajęcia z dykcji oraz spotkania z panem reżyserem, 

który udziela nam wskazówek dotyczących występów na scenie.  

Dzięki tak częstym wyjazdom do Zamku Królewskiego 

zwiedziliśmy też wiele komnat i znam wiele legend z nim 

związanych. 

 



TORNISTER                               numer 9 (113) – maj 2017 

- 29 - 

Oglądając niedawno w telewizji reportaż o Zamku Królewskim, 

opowiadałam mamie o prezentowanych tam miejscach  

i wystawach. Moja mama była bardzo mile zaskoczona tym, że 

tak wiele wiem o Zamku.  

Bardzo lubię warsztaty w Zamku ponieważ są one 

ciekawe, dużo się na nich uczę, a także miło spędzam czas.  

Alicja Drabarek KL. IIIb 

W programie Bernardo Belotto, który jest realizowany 

przez naszą szkołę można uczestniczyć w różnych 

warsztatach na Zamku Królewskim w Warszawie. Ja od 

pierwszej klasy uczestniczę w zajęciach teatralnych,                                

a w trzeciej klasie również w zajęciach redaktorów gazetki 

szkolnej. Na zajęciach teatralnych dowiadujemy się wielu 

ciekawych rzeczy o pracy w teatrze, np. dlaczego aktor nie 

może mieć tremy. Wykonujemy różne ćwiczenia, które 

rozwijają naszą wymowę i dykcję, a także dostajemy cenne 

rady jak ulepszyć naszą grę aktorską w naszych 

przedstawieniach.  

Oprócz zajęć teatralnych uczestniczymy też  

w zajęciach plastycznych, muzycznych, baśniopisarskich, 

tkackich, itp. Każde warsztaty są niezwykle interesujące                         

i rozwijające nasze umiejętności i talenty. Fajne jest to, że 

zdarza nam się bywać w takich miejscach Zamku 

Królewskiego, gdzie zwykli zwiedzający nie mają dostępu. 

Warsztaty redaktorów gazetki szkolnej obejmują m.in. naukę 

pisania własnych reportaży. W tym roku wysłuchaliśmy również 

kilku warszawskich legend, z których dowiedzieliśmy się skąd 

wzięła się nazwa „Warszawa”. 

Zawsze bardzo chętnie wyjeżdżamy na takie zajęcia.  
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ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA KASIANIECKA  

REALIZUJE PROJEKT "BERNARDO BELLOTTO" 
Pani Teresa Kowalska 

 

Program Bernardo Bellotto to realizacja zadań 

edukacyjnych przede wszystkim dla szkół woj. mazowieckiego 

z dziedziny sztuki, kultury i edukacji międzykulturowej. 

Zamek Królewski oferował nam instruktorów wysokiej klasy: 

historyków sztuki, muzealników i artystów zawodowych 

(aktorów, muzyków, tancerzy, plastyków). pod kierunkiem 

których nasi członkowie wykonywali zadania poszerzając swoją 

wiedzę i umiejętności 

artystyczne i historyczne.  

Były to zajęcia wyjazdowe 

do Zamku Królewskiego  

i warsztaty na miejscu w Domu 

Kultury i w naszej szkole – 

wówczas instruktorzy i trenerzy 

przyjeżdżali do nas. 

 

Zespół uczestniczył systematycznie (przynajmniej raz 

w miesiącu) w spotkaniach ze sztuką pracując na warsztatach:   

- plastycznych, na których poznawano różne techniki 

w praktycznym działaniu oraz poszerzano wiedzę w dziedzinie 

sztuki malarskiej, wycinankarskiej i rysunkowej,  

- muzycznych – instruktorzy na bazie utworów 

wielkich kompozytorów i polskiej muzyki prowadzili ćwiczenia 

śpiewacze i wokalne, mobilizowali do słuchania muzyki 

klasycznej. Warsztaty odbywały się także metodą Orffa,  
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wykorzystując elementy zabawy muzyką, co dodatkowo 

motywowało dzieci do działania. Na tych warsztatach  

uczniowie ćwiczyli także piosenki i przyśpiewki ludowe, które 

później wykorzystywaliśmy w naszych programach 

scenicznych. 

- tanecznych: rozpoczynaliśmy od tańców narodowych 

i tańców dawnych prowadzonych przez tancerzy Cracowia 

Danza oraz zabaw tanecznych. Także i te umiejętności młodzi 

artyści wykorzystali na pokazach tańca i programach 

widowisk. 

- teatralnych: Zespół Kasianiecka z racji swoich 

zadań, jakie spełnia w środowisku lokalnym, bardzo 

intensywnie pracował na warsztatach teatralnych ucząc się 

sztuki scenicznej, prezentowania siebie na scenie,  

przygotowując pod kierunkiem aktora, reżysera elementy 

teatralne do widowisk scenicznych. Przygotowano wiele 

widowisk. Na podkreślenie zasługuje przedstawienie 

zrealizowane w roku Fredry, z którym zespół wystąpił na 

deskach prawdziwego warszawskiego teatru. Od 10 lat 

jesteśmy organizatorami Dnia Kultury Żydowskiej. 

Przygotowujemy obrzędowe widowiska związane z kulturą 

żydowską. W tym zadaniu bardzo pomaga nam współpraca  

z Zamkiem Królewskim. Podczas warsztatów teatralnych 

uzyskujemy wskazówki, porady, ukierunkowania do naszego 

przedsięwzięcia.  Dzięki temu nasze widowiska są ciekawe  

i mają coraz wyższy poziom artystyczny. 
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Zajęcia z historii sztuki dopełniają wiedzę  młodych 

artystów.  Warsztaty prowadzone w bezpośrednim kontakcie 

z dziełami sztuki dają wymierne efekty edukacyjne. 

Przyczyniają się do rozwoju zainteresowań uczestników 

programu i edukują przyszłego odbiorcę kultury. Pod okiem 

fachowców dzieci zdobywają umiejętności przydatne nie tylko 

do występów na scenie, ale także w życiu codziennym. 

Kontakty te uczą pewności siebie, otwierania się na innych, 

wrażliwości. Uczą także patriotyzmu poprzez kontakt  

z dziełami sztuki i historii i poznawanie przeszłości. Nasze 

dzieci w Zamku czują się jak u siebie obcując ze sztuką  

„z wysokiej półki”. 

W  ramach realizacji projektu Kasianiecka nagrywała  

audycję radiową i uczestniczyła w lekcjach muzealnych, na 

których uczestnicy poznawali historyczne wydarzenia  

z XVIII wieku, bajki i legendy  warszawskie, legendy biblijne. 

Zespół kilka razy występował w Zamku Królewskim 

prezentując swoje zdobyte umiejętności innym 

uczestniczącym w programie szkołom. Występowaliśmy także 

w warszawskich szkołach, z którymi nawiązaliśmy współpracę 

właśnie dzięki Zamkowi.  

Każde działanie  

w Zamku pozwala wyrównywać 

dostęp do kultury i przekłada 

się na realizację zadań  

w naszym małomiasteczkowym 

środowisku. 
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Sonda na przerwie 

JAKIE WARSZTATY NA ZAMKU KRÓLEWSKIM 

NAJBARDZIEJ CI SIĘ PODOBAŁY I DLACZEGO? 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

Weronika Witowska kl. Va - Muzyczne, bo lubię śpiewać. 

Oliwia Więcławek kl. Vc - Plastyczne, bo można się dobrze 

bawić. 

Amelia Bielińska kl. IVc - Pisanie prozy i wierszy, bo lubię to 

robić. 

Paulina Zduńczyk kl. IVc - Warsztaty o Fryderyku Chopinie, 

bo były ciekawe. 

Natalia Ratuska kl. VIb - Historyczne, gdyż były bardzo 

ciekawe. 

Zofia Abramowska kl. VIb - Historyczne, bo były bardzo 

ciekawe. 

Ewa Cymbalińska kl. VIb - Teatralne, bo lubię oglądać 

przedstawienia. 

Maja Krasnodębska kl. IVc - Zajęcia kaligrafii, bo pan 

ciekawie opowiadał. 

Bartek Kwiatkowski kl. Vc - Najbardziej podobały mi się 

warsztaty o obiadach czwartkowych, bo były to moje pierwsze 

zajęcia na zamku.      
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Paulina Skoniecka kl. IVc - Plastyczne, ponieważ zaciekawiły 

mnie.  

Nadia Czarnecka kl. Vc -  

Plastyczne, bo można robić wiele 

fajnych rzeczy. 

Sylwia Florowska kl. Vb - 

Plastyczne, bo lubię plastykę. 

Ewelina Dąbrowska kl. Vb – 

Aktorskie, bo udawaliśmy 

marionetkę.  

Anna Mroczek kl. VIa - Zajęcia z panią mim, bo lubię 

aktorstwo. 

Julia Rutkowska kl. Va - Plastyczne, bo lubię rysować. 

Piotr Gójski kl. Vb - Zajęcia z panią mim, bo mi się podobały. 

Oliwia Smolińska kl. IIIb - Najbardziej podobały mi się 

zajęcia, gdy mogłam być reżyserem. 

Kinga Mielczarek kl. IIIb - Najbardziej podobały mi się 

zajęcia z plastyki, bo ją lubię. 

Wiktor Walędzki kl. IIIb - Plastyczne, bo lubię się brudzić. 

Dominika Wąsowska kl. IIIb – Spotkanie z panem Jackiem, bo 

pokazywał nam, jak być dobrym aktorem. 

Bartek Lewiński kl. IVb - Teatralne, bo to łączy grupę. 

Mikołaj Lewiński kl. IVb - Plastyczne, bo można było się 

wykazać wyobraźnią. 

Roksana Więcko kl. IVb - Zajęcia z panią mim, bo było fajnie. 

Maja Kołak kl. IVb - Plastyczne, bo brudziliśmy ręce. 
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SPOTKANIE "TORNISTRA" Z PANEM BELLOTTO 
Pani Izabela Borucińska 

 

W październiku 2015r. grupa redaktorek "Tornistra" 

przystąpiła do realizacji projektu "Bernardo Bellotto - 

ambasador kultury". 

Przede wszystkim mogłyśmy uczestniczyć  

w warsztatach kreatywności, wyobraźni i twórczego pisania. 

Prowadził je pan Tomasz Trojanowski - autor popularnych 

książek dla dzieci, twórca licznych słuchowisk radiowych, 

dziennikarz telewizyjny. Zajęcia pt. "Radiowy teatr 

wyobraźni", które trwały przez cały rok szkolny, uruchomiły  

w nas pokłady ciekawości literackiej i wyobraźni, o którą 

siebie nie podejrzewałyśmy.  

Oprócz warsztatów literackich brałyśmy udział  

w warsztatach historyczno-teatralnych, gdzie przeniosłyśmy 

się w czasy królowej Bony. Poznałyśmy Jej historię - życie, 

rodzinę, świat, w którym żyła. Odtworzyłyśmy scenkę z życia 

królowej Bony i Jej męża króla Zygmunta Starego 

i odtańczyłyśmy dworski taniec. W innych warsztatach 

historycznych przeniosłyśmy się w czasy średniowiecza. Pan 

Piotr przybliżył nam życie rycerzy, a na zakończenie pasował 

Zuzię na rycerza.  

 W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 warsztaty 

literackie przyjęły inną formę. Przez cały rok spotykałyśmy się 

z panią Agnieszką Pabian na warsztatach reportażu. Temat dla 

niektórych uczennic okazał się zbyt trudny, ale każdy 

próbował pisać i redaktorki w grupach tworzyły reportaże. 
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Dziewczyny przelały na papier tematy, które je 

szczególnie interesują. Efekty można przeczytać na stronach 37 i 46.  

Ponadto nadal spotykałyśmy się na Zamku Królewskim na 

warsztatach historycznych i plastycznych. Uczestniczyłyśmy 

w warsztatach z baśniopisarstwa, zaznajomiłyśmy się z pracą 

ilustratora książek i dowiedziałyśmy się wielu ciekawostek 

o garderobie królewskiej. Poznałyśmy legendy warszawskie, 

uczyłyśmy się tkania. Każda z nas utkała dla siebie bransoletkę 

metodą fingerloop.   

Na warsztatach psychologicznych rozmawiałyśmy  

o aktywnym słuchaniu i nazywałyśmy emocje. Zajęcia 

dotyczące kaligrafii wyzwoliły w nas pokłady cierpliwości 

podczas prób starannego i pięknego pisma.  

Ostatnie warsztaty reportażu odbywały się w sali 

Canaletto i poprzez bezpośredni kontakt z obrazami udało 

nam się stworzyć ciekawe prace literackie. 
 

Udział grupy redaktorskiej w projekcie "Bernardo 

Bellotto - ambasador kultury" okazał się bardzo owocny, 

zarówno w efekty wymierne (gotowe reportaże), jak i efekty 

niepoliczalne, które dla każdej z uczennic mogły być inne. 

Dziewczyny uruchomiły swoją kreatywność, wyobraźnię, 

otwartość na drugiego człowieka. Nauczyły się słuchać, pisać, 

tkać, bawić. We wnętrzach Zamku Królewskiego czują się jak 

u siebie w szkole.  

Każdemu, kto zastanawia się, czy warto pracować  

w projekcie "Bernardo Bellotto" mogę doradzić, aby się nie 

wahać, bo obcowanie z historią, kulturą i sztuką na 

najwyższym poziomie to zaszczyt i wyróżnienie. 
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Japonia – Kraj Kwitnącej Wiśni 
Amelia Bielińska kl. IVc, Julia Cembrowska kl. Vc,  

Nadia Czarnecka kl. Vc, Milena Kusy kl. Vc 

Japonia – niby zwykły kraj, a tak fascynujący! Wiedza 

przeciętnego Kowalskiego na temat Japonii ogranicza się do kilku 

podstawowych faktów – większość z nas wie, że stolicą Kraju 

Kwitnącej Wiśni jest Tokio, potrawą narodową – sushi oraz że, 

częściej niż gdzie indziej, dochodzi tam do trzęsień ziemi. Szkoda 

jednak, aby na tym kończyła się nasza wiedza o tym fascynującym 

państwie. Tradycje, kultura i historia Japonii kryją  

w sobie znacznie więcej interesujących faktów – oto kilka, naszym 

zdaniem, najciekawszych z nich.  

1.    W Japonii większość ulic nie ma żadnej nazwy, 

dlatego turystom bardzo łatwo jest się tam zgubić, zwłaszcza 

gdy nie posiadają przy sobie mapy. Na szczęście poproszeni  

o wskazanie drogi Japończycy są tak uprzejmi, że nierzadko 

sami zaprowadzają pytającego prosto do celu.  

2.    W Japonii 

KitKaty, czyli oblane 

czekoladą wafelki znane 

także na Zachodzie, to 

jedne z najpopularniejszych 

słodyczy, dlatego 

produkuje się je w wielu 

ciekawych smakach. 

Oprócz klasycznej 

czekoladowej wersji 

można zjeść KitKat o 

smaku zielonej herbaty, 

pomarańczy, karmelu, wiśni, a nawet sosu wasabi!      
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3.    Innym produktem spożywczym cieszącym się równie 

wielką popularnością co KitKat jest Fanta. Napój ten dostępny 

jest w Japonii w ponad 70 szalonych smakach, w tym 

tajemniczego owocu, cudownej energii i hip hopu.   

4.    Kwadratowy kształt arbuza został wymyślony  

w Japonii po to, aby owoce były łatwiejsze w transporcie  

i zajmowały mniej miejsca. Arbuzy przyjmują kwadratowy kształt 

od pudeł, w których są hodowane.  

5.    Na każdym etapie nauczania japońscy uczniowie 

noszą inne mundurki. W szkole podstawowej są to najczęściej 

granatowe swetry i koszule, do których dziewczynki noszą 

długie do kostek spódnice. W gimnazjach nosi się białe koszulki 

z narzutką, do których chłopcy zakładają czarne marynarki,  

a dziewczynki granatowe spódniczki. Uczniowie liceum 

zakładają białe koszule i marynarki oraz spódniczki przed kolano 

dla dziewczyn.  

6.    W przeciwieństwie do zachodniego przesądu,  

w Japonii czarne koty uznawane są za przynoszące szczęście.  

7.    W japońskich szkołach nie ma sprzątaczek. Uczniowie, 

którzy po lekcjach nie biorą udziału w zajęciach dodatkowych, 

przez około 2 godziny sprzątają cały budynek. Taka praktyka ma 

związek z japońskim systemem edukacji, który w dużej mierze 

skupia się na nauczaniu kultury i dobrego wychowania oraz 

przygotowaniu młodzieży do samodzielności w dorosłym życiu.  

8.    Kocie kawiarnie to trend, który dopiero dociera do 

Europy, a w Azji jest już na porządku dziennym. W kocich 

kawiarniach nie tylko pija się dobrą kawę, ale przede wszystkim 

można tam miło spędzić czas w towarzystwie wszechobecnych 

kociaków. W związku z tym, że w Japonii zakaz trzymania 
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zwierząt w mieszkaniach nie należy do rzadkości, kocie 

kawiarnie stają się dla wielu osób jedynym miejscem, w którym 

mogą zrelaksować się podczas zabawy z puchatymi 

miauczyńskimi. To także idealne miejsce do promowania kotów 

z lokalnych schronisk i szukania im nowych właścicieli.  

9.    W Japonii żyje ponad 50 000 osób, które przekroczyły 

setny rok życia.  

10. W Japonii pałeczkami je się praktycznie wszystko. 

Podczas wizyty w tym kraju należy wziąć jednak pod uwagę fakt, 

że nieodpowiednie ich użycie, często wynikające z czystej 

niewiedzy, może zostać odebrane jako przejaw braku kultury  

i szacunku. Warto zatem zapamiętać, aby podczas posiłku  

w Kraju Kwitnącej Wiśni nie wbijać pałeczek pionowo  

w jedzenie, zwłaszcza w ryż. Takie zachowanie kojarzy się 

bowiem ze starym, japońskim obrzędem praktykowanym na 

pogrzebach – ryż z tak wbitymi pałeczkami symbolizuje 

nagrobek i jest ofiarą dla zmarłego. Racząc się smakołykami 

najzdrowszej kuchni świata nie powinno się także podawać 

jedzenia z pałeczek do pałeczek – jest to kolejny obrzęd 

wykonywany przez kapłanów podczas pogrzebu. Aby mieć 

pewność, że nie urazi się uczuć religijnych mieszkańców Japonii, 

najlepiej jest w ogóle nie bawić się przy stole pałeczkami.  

11. W języku japońskim „przepraszam” można wyrazić 20 

różnymi słowami, a wybór odpowiedniego uzależniony jest od 

sytuacji; również w zależności od tego, w jaki sposób jest się 

związanym z daną osobą, można jej wyrazić miłość aż  

w 5 różnych słowach. 

12. W skład terytorium Japonii wchodzi ponad 6 800 wysp1. 

 
                                            
1
 Ciekawostki pochodzą ze strony: http://www.topnaj.pl/japonia-ciekawostki/. 
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Skoro już poznaliśmy trochę Japonię,  

to poznajmy kogoś jeszcze! Poznajmy… 

Agnieszkę Grzelak! 

 Agnieszka Grzelak jest specjalistką od upiększania  

i gotowania.  

– Na swoich kanałach na YouTube daję rady urodowe 

oraz testuję azjatyckie słodycze – mówi. 

Agnieszka Grzelak prowadzi na YouTube dwa kanały: 

jeden urodowy, na którym przedstawia swoje charakteryzatorskie 

umiejętności oraz vlogowy, gdzie możemy oglądać m.in. to, jak 

przygotowuje japońskie jedzenie z proszku... Filmy mają po setki 

tysięcy wyświetleń. Ma 28 lat i już zdążyła odwiedzić takie kraje 

jak: Szwajcaria, Japonia, Francja, Kuba i USA. Sama youtuberka  

w jednym z filmów powiedziała, że jest staromodna, co wywołało 

duże zdziwienie publiczności i samej youtuberki również. Jak na 

popularną youtuberkę przystało, założyła swój własny sklep,  

w którym możemy sobie kupić np. bluzy, koszulki i inne gadżety. 

Oczywiście, ma też swój ulubiony sport, mianowicie… jazdę na 

snowboardzie. Więc… skoro już poznaliśmy Agnieszkę Grzelak, co 

ona ma wspólnego z Japonią? Otóż zaraz się dowiecie  

i zobaczycie, że się nią naprawdę interesuje!  

Agnieszka wybrała się do Japonii. Nagrała nawet o tym 

film na kanał: Agnieszka Grzelak Vlog. Wykonywała tam zadania 

od fanów. Jeden z widzów dał jej takie zadanie: „Zjedz trującą 

rybę fugu”. Podjęła się tego zadania i powiedziała, że ta ryba jest 

bardzo smaczna. W Polsce niestety raczej nie znajdziemy 

restauracji, gdzie można zjeść posiłek z tej ryby, lecz w Japonii 

takich lokali jest mnóstwo. Tylko kucharze po trzyletnim kursie 

mogą ją przyrządzać. W Japonii jest mnóstwo sklepów  
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z przebraniami. Jeden z widzów Agnieszki to wykorzystał i rzucił 

jej takie wyzwanie: „Zatańcz z porem w przebraniu wybranej 

postaci na ulicy”. Agnieszka podjęła się tego zadania i weszła do 

jednego ze sklepów. Na oddzielnym filmie pokazała jedno  

z pięter tego sklepu. Powiedziała, że ma około 6 pięter i na 

każdym jest coś innego. Kiedy chodziła pomiędzy wieszakami, 

natknęła się na przebranie Czarodziejki z księżyca. Od razu go 

kupiła, założyła i wykonała drugą część zadania. Podczas tańca  

z porem Japończycy robili sobie z nią zdjęcia, filmowali ją  

i zastanawiali się dlaczego ona to robi.  

Następnie udała się do najbardziej uroczej kafejki w całej 

Japonii. Nazywała się ona „Kawaii monster cafe”. Największą 

atrakcją nie były tam potrawy czy wystrój, który jest bardzo 

słodki, a karuzela w kształcie… tortu! Agnieszka spróbowała 

niektórych dań. Jednym z nich był kolorowy makaron, lody  

o smaku sody, owocowa oranżada i wino musujące. Co 

najciekawsze, menu nie było w formie książki, a w formie tabletu 

w kształcie ciasta.  

Później zamieniła się w słodką kelnerkę w miejscu  

o nazwie „Mei do Cafe a Home cafe”. Na filmie powiedziała, że 

czuła się tam jak w domu. Musiała mieć specjalną sukienkę, 

założyć perukę i wykonać uroczy makijaż, aby zacząć pracować. 

Przygotowała naleśniki w kształcie serc, na których wykonała 

rysunek czekoladą. Na samym końcu zrobiła sobie zdjęcie  

z jednym z klientów. Wykonała 

jeszcze kilka innych zadań, ale te 

wydawały się najbardziej 

interesujące. 
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A teraz pora na wywiad z… Agnieszką Grzelak! 

 Dlaczego ludzie lubią oglądać, jak inni jedzą? 

- Faktycznie to jest bardzo ciekawe i mnóstwo ludzi ogląda 

na YouTube innych, którzy jedzą. Gdy sama ruszyłam z serią 

„JAPANA zjadam”, zaczęłam oglądać innych jedzących 

youtuberów i stwierdzam, że ciekawe są ich reakcje na dziwne 

smaki. 

Czy czułaś się kiedykolwiek źle po daniach w proszku? 

- Nigdy, absolutnie, ani razu. One są robione dla dzieci,  

a w Japonii mają bardzo restrykcyjne przepisy. Nie można mylić 

tego kraju z Chinami. Wiele też zależy od produktów danej firmy. 

Zestaw Kracie, który akurat dzisiaj przygotowujemy, nie ma 

żadnych sztucznych aromatów, barwników i konserwantów.  

W innych zestawach są naturalne proszki w postaci mąki, cukru, 

kwasku cytrynowego tylko w wersji mini.  

Zawsze sprawdzasz dokładnie skład? 

- Nie, nie jest to możliwe, bo nie znam japońskiego. W internecie 

można poszperać i znaleźć stronę, na której skład zestawu jest 

przetłumaczony np. na język angielski. 

Dałabyś takie jedzenie swojemu dziecku? 

- Jasne, że tak. Oczywiście są też firmy ze sztucznymi aromatami i 

barwnikami, ale umówmy się – przecież jemy je i tak na co dzień.  

Można je gdzieś kupić w Polsce? 

- Pojawiły się już internetowe sklepy, ale miałam z nimi raczej 

nieprzyjemne doświadczenia. Obrali taktykę, by kraść moje filmy 

oraz zdjęcia i czerpać na nich zyski. 

Napisałam do nich, a oni byli na tyle bezczelni, że stwierdzili że 

chcą mi pomóc w promocji mojego kanału… Powiedziałam im,  

 

http://natemat.pl/t/505,youtube
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że to nie tak działa i poprosiłam o usunięcie tych materiałów  

z sieci.  Nie polecam tych sklepów moim widzom, mówię im, aby 

kupowali te zestawy poza Polską, bo ceny się niczym nie różnią.  

A mogła wyjść z tego fajna współpraca… 

- Tak, zresztą im to zaproponowałam, ale stwierdzili, że chcą 

wszystko za darmo. 

Nie myślałaś, aby sama ruszyć z takim sklepem? 

- Myślałam jeszcze zanim oni na to wpadli, ale stwierdziłam, że 

nie będę miała na to czasu. Nawet zaczęłam pisać do 

dystrybutorów, jednak nie sprzedają oni zestawów w cenach 

hurtowych, więc nie byłoby to dla mnie opłacalne, a musiałabym 

kogoś zatrudnić do pomocy.  

W Japonii jest to traktowane jako zabawa? 

- Rozmawiałam z dziewczyną, która mieszka w Japonii  

i powiedziała mi, że oni do takiego jedzenia mają stosunek, jak 

my do Kinder Niespodzianki. To nie jest coś, co daje się dzieciom 

na co dzień, ale kupują taki zestaw np. jako nagrodę i robią go 

razem z dzieckiem. Taka zabawa jest bardzo rozwijająca.  

Ciekawe jest to, że zestawy są hitem wśród młodych dziewczyn, 

które chcą być urocze i słodkie. Kupują je i robią, bo to jest po 

prostu ładne.  

Który smak cię najbardziej zaskoczył? 

- Chyba nie było nigdy takiego wielkiego zaskoczenia, ale coś co 

naprawdę mi smakuje to ten melonowy – niestety, trudno go 

dostać, a później winogronowy. Większość zestawów jest bardzo 

smaczna. Jednak moim zdaniem soda jest średnia.  

Soda? 

- Ja na to mówię soda, ale chodzi o jeden z rodzajów          
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napoju Ramune. Jest trochę cytrynowy i przypomina pastę do 

zębów dla dzieci. Dla mnie ma mydlany posmak i jest wyjątkowo 

słodki. Bywa też czasem trochę kwaskowaty, ale da się przeżyć. 

Śmieję się z moimi widzami, że soda to takie obrzydlistwo, ale 

winogrono jest pyszne. 

A najdziwniejszy zestaw? 

- To chyba oranżada, którą pije się z toalety… Dla nas to może się 

wydać dziwne, ale w Japonii jest to po prostu śmieszne i nikt się 

nie obrusza.  

Twój system oceniania zestawów jest bardzo rozbudowany… 

- Zwracam uwagę na smak, zapach, wygląd, poziom zabawy  

i trudności. Najważniejszy jest chyba ten ostatni, bo może się 

zdarzyć tak, że kupisz zestaw dla dziecka, a ono nie będzie  

w stanie go samo zrobić i będzie mu przykro. 

W czym przejawia się ta trudność? 

- Japończycy mają bardzo dokładne proporcje i jeżeli tylko 

odrobinę za dużo naleje się wody, to taki zestaw może się nie 

udać. Zawsze mam problem z żelowaniem rzeczy, bo powstała 

maź nie chce mi zastygnąć. Teraz już wiem, że to może być 

kwestia wody mineralnej. Jak się okazuje, trzeba do tego używać 

przegotowanej wody z kranu, bo minerały mogę blokować 

żelowanie. Poza tym, trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości i być 

precyzyjnym, bo ostatecznie efekt może niezbyt ładnie wyglądać. 

Ile ich już zjadłaś? 

- Właśnie wyszedł 106 odcinek, ale w niektórych robiłam po dwa 

zestawy, więc myślę, że już ponad 114. Ojej, to naprawdę dużo  

i one zaczynają się już kończyć… 
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I co teraz? 

- Nie chcę kończyć serii "JAPANA zjadam", dlatego od teraz nowy 

odcinek będzie się pojawiać raz na dwa tygodnie. Mam jeszcze 10 

zestawów, firmy co jakiś czas wypuszczają nowe edycje i to daje 

mi nadzieję. Ciągle szukam ich w internecie. 

Interesujesz się kulturą Japonii?  

- Bardziej pod względem 

jedzenia. Tak jak mamy 12 potraw 

na Wigilii, to u nich w trakcie 

obiadu potrafi być 8 różnych dań, 

ale w bardzo małych ilościach i 

każdy jest w stanie spróbować 

wszystkiego. Uwielbiam to, że u 

nich jest wszystko takie urocze.  

Widzowie twoich dwóch 

kanałów różnią się? 

- Tak, wydaje mi się, że wiele osób z vloga poszło na beauty. Na 

urodowym na pewno oglądają mnie starsi. Dużo osób może się 

śmiać, że nagrywam dla dzieci, ale one dają mi ogromną 

satysfakcję. 

Nagrywasz dla dzieci? 

- Tak jakoś samo się ułożyło. Zaczęłam prowadzić swój vlogowy 

kanał, bo po prostu chciałam. Mam 26 lat, a oglądają mnie 

młodsi, choć według statystyk osoby powyżej 16 roku życia. 

Wiadomo, że one kłamią, bo każdy może sobie wpisać różny 

wiek, ale niektóre firmy, które zastanawiają się nad współpracą ze 

mną, a oferują produkty dla dzieci, często się rozmyślają. Patrzą 

na statystyki i stwierdzają, że mam zbyt wielu dorosłych widzów.
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Jak ty to robisz, że cały czas uśmiechasz się do kamery? 

- Bo ja jestem człowiekiem, który cieszy się w życiu z małych 

rzeczy. Ostatnio dostałam „fan maila" i to jest cudowne, że komuś 

chciało się wysłać do mnie list. Gdy mówię do kamery, to 

wyobrażam sobie tych moich widzów. To dla mnie ogromna 

frajda.  

YouTube uzależnia? 

- Daje zupełnie inne życie. Twoi widzowie są dla ciebie ogromną 

nagrodą i chcesz dla nich tworzyć kolejne filmy. Uwielbiam, gdy 

ktoś napisze mi w komentarzu, że poprawiłam mu humor i to dla 

mnie największa nagroda2.  

 

BIEGANIE 
Angelika Ciborowska kl. Vc, Karolina Kalisz kl. IVa, Aleksandra 

Mazur kl. VIa, Weronika Milewska kl. IVa, Emila Pietrzak kl. IVa 

 

W roku 1977 r. wybuchła moda na jogging. James Fuller 

Foxx, twórca tego terminu, napisał na ten temat książkę „The 

Complete Books of Running”. Opisał w niej, jak bezpiecznie 

przygotowywać się do biegu, czyli: dobrze zawiązać buty, 

oddychać na zmianę: raz przez nos, a raz przez usta.  

Bieganie stało się dyscypliną sportową. Wymaga wysiłku 

fizycznego, dużo pracy i dużo czasu poświęconego na treningi. 

Do tego sportu nie potrzeba drogiego sprzętu, wystarczy 

tylko krótka bluzka, spodenki, no i oczywiście buty.    

                                            
2
 Fragment wywiadu z Agnieszką Grzelak autorstwa Patrycji Marszałek. Całość 

dostępna: http://natemat.pl/140505,agnieszka-grzelak-testuje-japonskie-jedzenie-z-
proszku-na-youtube-i-jest-to-smaczne. 
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W naszej szkole organizowane są biegi przełajowe. Poprosiliśmy  

kolegów, którzy wygrali te biegi o krótką rozmowę: 
 

- Jak się czułeś po dobiegnięciu do mety? 

G: Zmęczony, ale dobrze. 

K: Byłem szczęśliwy, że dobiegłem.  

  

- Czy zatrzymałeś się podczas biegu? 

G: Tylko raz. 

K: Nie, biegłem do końca. 

 

- Jak się czułeś na podium? 

G: Dobrze. 

K: Fajnie, ale byłem zestresowany, bo było dużo ludzi. 
 

- Czy kiedykolwiek byłeś jeszcze na podium? 

G: Nie, i szkoda. 

K: Tak, na trzecim miejscu. 

  

- Jesteś najszybszy  

z klasy? 

G: Nie. 

K: Tak. 

  

- Czy lubisz biegać? 

G: Tak. 

K: Tak, bo jest to zdrowe. 
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Biegać można na różne dystanse np. 200 m, 400 m, 1000 

m. Osoby, które lubią to robić, pokonują dłuższe dystanse np.  

8 km, 42 km. 

Ale co tak naprawdę, prócz przyjemności, daje bieganie? 

Oczywiście, ma ono szereg pozytywnych efektów, jak na przykład 

zdrowie. Ta dyscyplina dobrze wpływa na nasz organizm.  

W wyniku biegania znacznie zwiększa się wydolność naszego 

organizmu, nasz układ mięśniowy i kostny staje się znacznie 

mocniejszy. Biegacze pozbawiają się tkanki tłuszczowej i tracą na 

wadze.  

Jak widać, sport to coś fajnego i jeśli czujecie się na 

siłach, to też biegajcie. Do zobaczenia na bieżni! 

 

CIEKAWOSTKI O ZAMKU KRÓLEWSKIM 
wyszperane w Internecie  

1. Początki Zamku Królewskiego sięgają czasów książąt 

mazowieckich, gdy w XIV w. powstała Wieża Wielka 

(dzisiejsza Wieża Grodzka). 

2. Rozbudowywany był za czasów króla Zygmunta III Wazy, 

gdy uzyskał kształt zamkniętego pięcioboku. 

3. Był rezydencją królewską, miejscem obrad sejmu, centrum 

administracyjnym i kulturalnym kraju, także stałą siedzibą 

królów polskich. 

4. Stracił na znaczeniu w okresie rozbiorów, natomiast po 

odzyskaniu niepodległości stał się siedzibą dyrekcji 

Państwowych Zbiorów Sztuki i od 1926r. rezydencją 

prezydenta Rzeczypospolitej. 
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5. Hitlerowcy zburzyli go w 1944 i przez wiele lat 

pozostawał w formie trwałej ruiny. 

6. Odbudowany został w latach 1971-1984, także ze 

składek społeczeństwa. 

7. Zamek Królewski jest jedną z najsławniejszych budowli 

na świecie nie dlatego, że wygląda szczególnie imponująco, 

ani dlatego, że liczy sobie ponad 700 lat i był kiedyś 

rezydencją królewską, albo dlatego, że Szekspir w swej 

sztuce „Opowieść zimowa” wykorzystał historię, która 

wydarzyła się w Zamku naprawdę. Wyjątkowość Zamku 

polega na tym, że przez 37 lat warszawski Zamek 

Królewski nie istniał, a jednak odrodził się jak Feniks z 

popiołów. Został zniszczony jako symbol polskiej 

państwowości i jako symbol tej państwowości został 

odbudowany. 

8. Podziemny tunel - przejście do domniemanej kryjówki 

Romualda Traugutta, odkryte przez Rosjan po powstaniu 

styczniowym - a w rzeczywistości XVII-wieczny kanał 

ściekowy z kuchni 

królewskich prowadzący do 

Wisły - to dziś jedna z 

archeologicznych atrakcji 

Zamku Królewskiego.  

9. Model Zamku Królewskiego 

można zobaczyć w austriackim 

Klagenfurt na wystawie    
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zwanej Minimundusem, gdzie znajduje się wspaniała kolekcja 

modeli najsławniejszych budowli na świecie (m.in. model 

Bazyliki św. Piotra w Rzymie, piramid w Gizie oraz nieistnie-

jących już wież World Trade Center w Nowym Jorku). 

10. Na pamiątkę dramatycznych wydarzeń  

z września 1939 roku codziennie o 11.15 z Wieży Zegarowej 

grany jest Hejnał Zamku Królewskiego. Melodia skomponowana 

przez Zbigniewa Bagińskiego jest oparta na motywach 

„Warszawianki”. Jej trzykrotne powtórzenie ma podkreślać 

podstawowe wartości patriotyczne: Bóg, Honor  

i Ojczyzna. Hejnał odegrano po raz pierwszy 3 maja 1995 r,  

a od 2008 roku jest on oficjalnym hejnałem Warszawy. 

11. Każdego roku Zamek Królewski w Warszawie zwiedza  

500 000 ludzi. 
 

 
Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Kałuszynie od lat bierze 

udział w projekcie "Bernardo Bellotto - ambasador kultury". 

Rozmawiamy z Panią Marią Bartosiak (obecną dyrektorką 
Gimnazjum w Kałuszynie), od której działań wszystko się zaczęło. 

1. Jakie były początki współpracy szkoły z Zamkiem 
Królewskim i kiedy to wszystko się zaczęło?  

- Znajomość z Ośrodkiem Oświatowym Zamku 
Królewskiego w Warszawie rozpoczęła się w roku 2000 udziałem 
uczniów w projekcie 'O dziedzictwie kulturowym".  Uczniowie klasy 
VIIIb otrzymali wyróżnienie z nagrodą. Moi uczniowie corocznie 
brali udział w konkursach organizowanych przez ośrodek 
zdobywając liczne nagrody.  

http://warszawa.wikia.com/wiki/1939
http://warszawa.wikia.com/wiki/Zbigniew_Bagi%C5%84ski?redlink=1&veaction=edit&flow=create-page-article-redlink
http://warszawa.wikia.com/wiki/1995
http://warszawa.wikia.com/wiki/2008
http://warszawa.wikia.com/wiki/Warszawa
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Byłam też jednym z nauczycieli, 
którzy brali udział w spotkaniu 
programowym przygotowującym projekt 
"Bernardo Bellotto". Od momentu, kiedy 
powstał, pracujemy w nim do dzisiaj.  

2. Dlaczego przystąpiliśmy do 
projektu "Bernardo Bellotto"? 

- Ponieważ zawierał bardzo 
ciekawą formułę nie tylko konkursową, ale także opartą na udziale 
uczniów w lekcjach muzealnych, projektach - wówczas będących 
nowością w edukacji. 

3.  Jakie były założenia projektu "Bernardo Bellotto - 
ambasador kultury"? 

 - Edukacja w dziedzinach, których każdy młody człowiek 
jest częścią. Osobiście uważam. że edukacja o dziedzictwie  
w ramach edukacji historycznej jest bardzo potrzebna młodemu 
człowiekowi w określaniu jego tożsamości, bez względu na jego 
przyszłe losy. 

Ten obszar doskonale realizuje ośrodek oświatowy Zamku 
Królewskiego poprzez warsztaty, lekcje, wycieczki i wyjazdy 
integracyjne, podczas których poznawaliśmy dziedzictwo 
Zakopanego, Nieborowa.  

Od samego początku razem z nami w projekcie uczestniczą 
zaprzyjaźnione szkoły, czyli Dzieżgówek, Czerniewice, nieco później 
Brochów. Warto dodać, że w ramach projektu gościliśmy szkoły z 
zagranicy:  wieloletnia współpraca ze szkołą w Wilejce na Litwie, 
szkoła z Łucka na Ukrainie, okazjonalnie uczniowie  
z Białorusi. Mieliśmy też okazję spotkać dzieci z Japonii na 
wspólnym koncercie.  

4. Czy przez lata zmieniła się formuła i tematyka 
warsztatów?         
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- Tak. Formuła zmieniała się ponieważ zmieniali się 
opiekunowie projektu. Corocznie tematyka poświęcona była 
innemu okresowi w historii, związanym oczywiście z Zamkiem 
Królewskim.   
Najczęściej występowały aktywności: 

- tematyczne lekcje muzealne; 
- warsztaty artystyczne, w nich muzyczne z p. Marią 

Pomianowska, taneczne z p. Romaną Agnel i jej zespołem "Cracovia 
Danza" ; 

- plastyczne; 
- teatralne z p. Jackiem Pacochą i innymi; 
- warsztaty opowiadania; 
- warsztaty tkackie, snycerskie, fotograficzne, alchemiczne i 

wiele innych ciekawych np. w pracowni rekonstrukcji zbiorów 
(unikatowe).  

W ramach projektu zorganizowano wiele ciekawych zadań 
w Warszawie i w Kałuszynie. 

5. Co nam daje udział w projekcie Bernardo Bellotto? 

- Bardzo rozwija dzieci emocjonalnie, merytorycznie, 
intelektualnie. Daje szansę dzieciom z małych miejscowości na 
bywanie w rezydencji królów. Daje poczucie swobody kulturalnej, 
szansę na poznanie nowych zawodów, ciekawych ludzi, artystów. 

6. Czy pamięta Pani jakieś wydarzenia - kamienie milowe we 
współpracy Kałuszyna z Zamkiem Królewskim? 

-  Zaproszenie nas do udziału w projekcie i wytrwanie  
w nim. 

- Spotkanie na Zamku Królewskim z okazji 290. rocznicy 
nadania praw miejskich Kałuszynowi (w 2008 roku). 

- Bardzo ważne było to, że my nauczycieli mieliśmy szansę 
kreatywnie formować ten projekt zależnie od naszych potrzeb  
i możliwości.  
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- Dla mnie osobiście 
ważne było spotkanie 
ciekawych ludzi, którzy 
pracują z pasją. 

- Każdy Festiwal 
Bellotto był ważnym 
spotkaniem dla dzieci  
z różnych szkół, gdzie mogły 
pokazywać swoje 
umiejętności i poznawać się. 

- Myślę, że przez 12 
lat z Kałuszyna w projektach 
uczestniczyło co najmniej połowa wszystkich uczniów. Dzieci  
rozwijały swoją osobowość, pogłębiały kulturę i poznawały 
historię.  

7. Czy chciałaby Pani jeszcze o czymś wspomnieć, 
podsumować naszą rozmowę? 

- Cieszę się, że Bellotto realizowany jest w obu szkołach w 
Kałuszynie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum).  Warto podkreślić 
zaangażowanie nauczycieli, którzy czują wartość projektu  
i dołączają do niego razem z kolejnymi uczniami. 

9 VI było podsumowanie projektu (jednego z wielu), 
którego celem było opowiadanie o zbiorach i historii Zamku 
Królewskiego dla dzieci niewidomych z Lasek.  Jest to bardzo 
unikatowy projekt. Bierze w nim udział 27 uczniów z Gimnazjum  
w Kałuszynie i 15 ze szkoły w Laskach.  

Podziękowania należą się rodzicom uczniów, władzom 
samorządowym, Radom Rodziców obu szkół za wsparcie wszelkich 
inicjatyw, a nauczycielom za zaangażowanie i trud codzienności.  
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Sonda na przerwie 

JAKIE JEST PANI/ PANA ULUBIONE MUZEUM 

I DLACZEGO WŁAŚNIE TO? 
Aleksandra Mazur kl. VIa 

Marek Pachnik – Oj, zabrzmiało to jak truizm czy trywializm 

(pędźcie do słownika). Ale w każdym muzeum znajduję coś 

wyjątkowego, coś co mnie zaciekawi szczególnie. I czy to 

będzie Muzeum Ziemi Serockiej w Serocku, czy Muzeum 

Pożarnictwa w Kotuniu, to gorąco polecam. 

Berska Katarzyna -  Muzeum Podziemia Rynku w Krakowie, 

ponieważ jest nowoczesne i multimedialne, a z okna sufitu jest 

piękny widok na przechodnich przechadzających się po rynku. 

Bielińska Joanna – Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Borucińska Agnieszka - Ogólnie lubię wszystkie muzea. 

Kalisz Elżbieta - Moim ulubionym muzeum jest Muzeum 

Narodowe. 

Kłoszewska Magdalena - Lubię Muzeum Historii Naturalnej  

w Londynie, ponieważ jest tam cała historia świata.   

Kobeszko Dorota - Muzeum Minerałów, bo pokazują tam 

skarby gór. 

Kowalska Teresa - Zamek Królewski, ponieważ znajduje się 

tam sztuka ludowa, którą preferuję. 
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Marciniak Monika - Muzeum Kolejnictwa, bo są tam bilety,  

z których kiedyś korzystałam.  

Michalska Grażyna - Muzeum w Łowiczu, ponieważ znajdują 

tam się stare sprzęty kuchenne. 

Mroczek Katarzyna - Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Pachnik Barbara - Muzeum Przyrodnicze w Białowieży, bo jest 

tam nowocześnie i czujemy się, jak w naturalnym środowisku. 

Dudzińska Ewelina - Muzeum Historii Żydów Polskich, dlatego, 

że jest tam nowocześnie. 

Paruzal Ewa - Muzeum Żydów Polskich, ponieważ każdy 

chrześcijanin powinien znać historię Izraela.  

Pawlikowska Katarzyna - Najbardziej podoba mi się Muzeum 

Powstania  Warszawskiego. A dlaczego? Przede wszystkim 

dlatego, że jest ono hołdem oddanym wszystkim powstańcom. 

Na pewno dlatego, że jest to jedno z najnowocześniejszych 

interaktywnych muzeów naszej stolicy. Każdy może przenieść 

się tam w pełen krwi i bohaterstwa czas 63 dni Powstania 

Warszawskiego. Można cofnąć się w czasie i wędrować dzień 

po dniu wraz z powstańcami przez te 

pełne heroicznej walki, odwagi, męstwa 

i poświeceń dla ojczyzny dni, zrywając 

kolejne kartki kalendarza, zaczynając 

od 1 sierpnia 1944r. Choć przez chwilę 

jest nam dane znaleźć się w kanale i 

wyobrazić sobie, w jakich warunkach 

wśród ciał zabitych w fetorze ścieków 

przedzierali się  

z dzielnicy do dzielnicy powstańcy.  
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Można wysłuchać także relacji naocznych świadków tych 

wydarzeń i obejrzeć pisany naprędce krótkie listy 

powstańcze, zobaczyć wiele autentycznych eksponatów, jakimi 

są mundury powstańców czy opaski z symbolami Polski 

walczącej, Te najbardziej cenne dla nas Polaków, bo często 

ubroczone krwią. Bardzo wzruszający jest także w czasie 

zwiedzania moment, gdy udajemy się na zewnątrz i możemy 

odszukać nazwiska naszych bliskich czy krewnych, którzy 

walczyli w powstaniu. Umieszczono je wszystkie na specjalnie 

do tego wyeksponowanych tablicach. 

Przybysz Ewa - Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Stryczyńska Wanda - Ja najbardziej lubię muzeum w Luwrze, 

ponieważ jest tam dużo ciekawych zabytków i eksponatów  

z całego świata. 

Szymańska Wiesława - Moim ulubionym muzeum jest Muzeum 

Przyrodnicze, bo można tam zaobserwować organizmy  

z całego świata. 

Wierzbicka Lidia - Muzeum Żydów Polskich w Warszawie, 

ponieważ jest nowoczesne i ciekawe. 

Wójcik Sławomira - Muzeum w Szczecinie, jest tam wystawa 

kultury Afrykańskiej. 

Borucińska Izabela – Bardzo lubię Muzeum Orsay w Paryżu, 

ponieważ lubię malarstwo impresjonistów. 

Wolska Anna - Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. 

Prekurat Mariusz - Muzeum Sportu w Warszawie. 

Skoniecka Anna - Najbardziej lubię Muzeum Zabawek, 

ponieważ nawiązuje do dzieciństwa. 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 

 WARTO MIEĆ MARZENIA 
 

Czasem słyszymy: „nie bujaj w obłokach, stój twardo 

na ziemi”. A przecież trudno żyć bez marzeń. Są one siłą 

napędową To ludzie z wyobraźnią kreują wydarzenia, tworzą 

wynalazki, popychają do przodu rozwój techniki i technologii, 

powodują, że inni chcą sięgać po więcej. Bywają dni,  gdy jest 

nam źle, smutno, nie ma z kim porozmawiać, wszystko wokół 

denerwuje. Wystarczy wtedy włączyć opcję „marzenia”.  

W marzeniach wszystko może się zdarzyć, jesteśmy piękni, 

bogaci, zdolni, możemy zrobić wszystko, pokonać wszelkie 

przeciwności. W naszych fantazjach nie gości nuda, 

monotonia. Świat jest bez wad, ludzie są idealni. Nie ma 

trudnych wyborów. Marzenia dopingują do pracy, działania 

(aby je zrealizować). 

Należy jednak znać granice rozsądku, ponieważ gdy 

żyjemy jedynie w świecie złudzeń, kiedyś będziemy musieli się 

obudzić, zmierzyć się z szarą rzeczywistością. 

Każde dziecko jest wielkim marzycielem. Dla małej 

dziewczynki i małego chłopca wszystko jest możliwe. Ona chce 

być księżniczką, on – Batmanem, Supermenem. Wierzą, że 

rodzice i inni bliscy dorośli mogą spełnić ich marzenia.  
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I często tak się dzieje. Rodzice wypożyczają piękny 

strój, królewna idzie na bal, mama i tata robią piękne zdjęcia 

do rodzinnego albumu. Ale kiedy dziecko rośnie, widzi, że nie 

wszystkie jego prośby zyskują aprobatę, że jego marzenia są 

gaszone. Kiedy zaczyna mówić o czym marzy, często słyszy 

„Ty chyba żartujesz!”, „Nawet o tym nie myśl”.  

Myślę, że najcenniejszym darem, jaki dziecko może 

otrzymać od rodziców, nauczycieli, osób mu bliskich są 

„skrzydła”. Dzięki nim może szybować w kierunku swoich 

marzeń.  

Kiedy słyszymy „tak, poradzisz sobie”, „dasz radę”, 

„próbuj, na pewno ci się uda”, wiara rośnie, chcemy sięgać po 

więcej. 

Warto mieć marzenia, bo upiększają życie, ale nie 

warto ich pomylić ze światem realnym. 

SONDA PROCENTOWA WŚRÓD UCZNIÓW 

Dominika Dmowska kl. IVc 
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POLONISTKA z 6a 

Wywiad z laureatką kuratoryjnego konkursu 

polonistycznego Julią Grzywacz z kl. VIa 
Klaudia Tkaczyk kl. VIa 

 

1. Czy zadania konkursowe etapu wojewódzkiego były 
trudne?  
-  Moim zdaniem nie. Uczyłam się, więc zadania stawały się 

łatwe. Wystarczyło trochę pomyśleć, skorzystać ze 

zdobytej wiedzy i było o wiele prościej.  

2. Jaką złotą radę dałabyś osobom, które chciałyby wziąć 
udział w tym konkursie?  
-  Nie jestem pewna, czy aby na pewno nadaję się do 

udzielania rad. W końcu sama się jeszcze uczę.  

Jednak myślę, że osoby marzące o udziale w tym konkursie, 

powinny przede wszystkim zdobywać potrzebną do tego 

wiedzę i wytrwale dążyć do celu, nawet jeśli czasem jest to trudne.  

3. Czy jeśli byś miała taką możliwość, wzięłabyś udział  
w konkursie ponownie?  
-  Oczywiście i to z wielką chęcią. Było to naprawdę ciekawe 

i wartościowe wydarzenie, więc mogłabym to powtórzyć.  

4. Przed którym etapem konkursu najbardziej 
denerwowałaś się i jakie były ku temu powody?  
-  Zdecydowanie przed ostatnim. Gdyby mi się wtedy nie 

powiodło, cała praca poszłaby na marne.     

5. Jak się czułaś, gdy dowiedziałaś się, że zostałaś 
laureatką konkursu polonistycznego?  
-  Byłam szczęśliwa i podekscytowana. Nie wierzyłam w to, 

co się stało. To było wspaniałe uczucie. 
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... NOCY MUZEÓW 

Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

Warszawska noc muzeów odbyła się z 20 na 21 maja 

(sobota - niedziela). Co roku przybywa muzeów biorących 

udział w akcji, w tym roku było ich 233 oraz ponad 300 

wydarzeń, a to tylko w Warszawie.  

Jak każdego roku po mieście jeździły zabytkowe 

autobusy, w których za przejażdżkę nie trzeba było płacić. 

Pojazdy kursowały po ośmiu liniach, z czego każda zmierzała  

w innym kierunku. Na jednym z kursów można było zobaczyć 

Zabytkowy tabor Tramwajów Warszawskich.  

Moim pierwszym celem była Fabryka Czekolady  

E. Wedla, niestety punkt nie został zrealizowany, gdyż  

w kolejce do wejście trzeba było stać minimum 5 godzin.  



TORNISTER                               numer 9 (113) – maj 2017 

- 61 - 

Jednak obok placówki znajdował się mały sklepik  

z wyrobami czekoladowymi, więc mogłam ich skosztować.  

Moim kolejnym celem był Dom Artysty Plastyka,  

w którym znajdowały się wystawy sztuki, takie jak: Moja 

Polska Podróż - Andrzeja Kaliny, Ciało Obce - Grupy Osobno, 

Spotkanie z APO (sztuka komputerowa) - wystawa zbiorowa. 

W programie były również przewidziane warsztaty tkactwa 

oraz malowaniu na jedwabiu. Przyznam, że były bardzo 

ciekawe i wiele można było się nauczyć oraz doświadczyć wielu 

nowych rzeczy.  

Po nocy pełnej wrażeń wróciłam do domu bardzo 

zmęczona, ale zadowolona, że mogłam uczestniczyć w Nocy 

Muzeów 2017. 

WARTO PRZECZYTAĆ!  
Magdalena Wąsowska IVc 

 

"P. Rosiak zostaje bohaterem" Barbary Catchpole  

to kolejny tom z tej świetnej serii. Opowiada 

on oczywiście o prosiaku. Tym razem ma on 

zagrać w ważnym meczu w piłkę nożną, ale 

ostatnio stracił formę i zostaje rezerwowym 

bramkarzem. Przed meczem okazuje się, że 

główny bramkarz doznał kontuzji i prosiak 

staje na bramce… 

Czy prosiak odzyska formę?  

Czy przepuści piłkę podczas meczu? 

To już musisz przeczyta sam. Miłej lektury!! 
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WYOBRAŹNIA 
Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

Nie jest to może zbyt ciekawy temat do rozważań,  

ale wbrew pozorom można o wyobraźni bardzo wiele 

powiedzieć. Według Wikipedii jej definicja to: "zdolność do 

przywoływania i tworzenia w myślach wyobrażeń. Źródłem 

przechowywanych w pamięci wyobrażeń są zmysły. Część 

odpowiadająca za wyobraźnię jest umiejscowiona w prawej 

półkuli mózgu."  

Jednak ja twierdzę, że jest to coś więcej niż jakaś 

część mózgu. Według mnie jest to nieograniczony świat,  

w którym może się znaleźć wszystko, od elementów, które 

przemknęły nam gdzieś przed oczami, aż po rzeczy, których 

nie widziały żadne oczy świata i są one tylko i wyłącznie  

w naszej głowie.  

Teraz wyobraźcie sobie 

kwiatek. W tej chwili każdy, 

który to czyta wyobraził sobie 

całkowicie inny kwiat. Jedni widzą 

przed sobą białą stokrotkę w 

doniczce, drudzy czerwoną różę 

w wazonie, a jeszcze inni 

wymyślili sobie swoje własne 

gatunki kwiatów. Oznacza to  
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tylko jedno. Każde z nas ma całkowicie inną wyobraźnię 

zależną od naszych charakterów, zainteresowań oraz osób,  

z którymi rozmawiamy. Nieważne w jakiej sytuacji jesteśmy, 

co robimy lub co się z nami dzieje, ona zawsze działa i czerpie 

inspiracje z tego, co jest przed naszymi oczami.  

Może i nie jestem filozofem, ale zwyczajną 

dwunastolatką i nie mam zbyt wiele do powiedzenia w tej 

dziedzinie, jednak właśnie to według mnie jest wyobraźnia. 

Proponuję wszystkim, którzy to czytają, aby wyobrazili sobie i 

namalowali swój własny świat oraz osoby znajdujące się w nim. 

W ten sposób będziecie mogli przeanalizować swoją 

wyobraźnię.  

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 

„TORNISTRA” 
Po raz ostatni w tym roku szkolnym drukujemy kupon 

dla stałych czytelników „Tornistra”.  

Osoby, które chcą wziąć udział w losowaniu nagrody – 

niespodzianki, prosimy o wycięcie wszystkich 10 kuponów, 

włożenie ich do koperty i przyniesienie do p. Izabeli 

Borucińskiej do 21 VI. Do koperty należy również włożyć 

kartkę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Losowanie nagród 

nastąpi 22 VI podczas apelu. 

Zapraszamy do zabawy! 
  

 

KUPON NR 10 (114) 

CZERWIEC 2017r. 
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Julia Cembrowska kl. Vc 

Jakie kwiaty kojarzą ci się z latem i dlaczego? 
 

Babcia: 
Maki, bo lato jest dzięki nim kolorowe i szalone,  

a w dzieciństwie można było je zrywać razem z chabrami  

i rumiankami, a potem robić z nich bukiety.  

 

Mama: 
Rumianki i chabry bo jest zakończenie roku szkolnego,  

a wtedy mogło się pleść wianki. 

 

Ja: 
Hortensje to kwiaty, które najbardziej mi się kojarzą z latem 

bo błękitna i biała barwa są delikatne jak niebo i chmury  

w wakacyjnych miesiącach. 
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WAKACJE TUŻ, TUŻ, CZYLI JAK ODERWAĆ 

SIĘ OD KOMPUTERA 
Magdalena Wąsowska IVc 

 

Lato, słońce i wspaniała pogoda. Proponuję wam dziś, jak 

aktywnie i miło spędzić ten oczekiwany przez nas uczniów 

CUDOWNY CZAS.  

Wysoko odłóż laptop i tablet, a smartfon pozostaw 

tylko by sprawdzić, jaka pogoda będzie następnego dnia. 

Odszukaj na strychu lub w garażu piłki, skakankę, rakietki do 

badmintona, kredy chodnikowe, gumę do skakania, rolki, 

deskorolkę, hulajnogę i rower. Uzbrojony w taki sprzęt 

sportowy zbierz wszystkich znajomych i urządź sobie zawody 

w zbijaka, piłkę nożną, ręczną lub siatkówkę. Wybierz się na 

przejażdżkę rowerową lub po prostu pójdź na łąkę i zrób tam 

piknik. Możliwości jest wiele – wystarczy odrobina wyobraźni  

i dobre chęci.        

 W deszczowe dni polecam: gry planszowe np. "Było sobie 

życie", "Monopoly", warcaby, "Scrabble", "Chińczyk", układanie 

puzzli, kolorowanie czy rysowanie. 

 Mam nadzieję, że wystarczy nam dni, aby zrealizować 

wymyślone pomysły i że będziecie się dobrze bawić.  

W wakacje nie może być nudno, to niemożliwe. 

 

 

 

 

 

 

 



TORNISTER                               numer 9 (113) – maj 2017 

- 66 - 

 

 

DZIEŃ BEZ TELEFONU KOMÓRKOWEGO 
Weronika Milewska kl. IVa 

 

15 lipca obchodzimy Dzień bez Telefonu Komórkowego.  

Powstał on po to, by przypomnieć ludziom, że istnieje 

życie poza ekranem komórki.  

Najmłodsze pokolenie Polaków nie jest w stanie żyć bez 

telefonu. 36% młodych osób, ankietowanych przy okazji 

kampanii społecznej "Uwaga! Fonoholizm", powiedziało, że nie 

wytrzymałoby ani jednego dnia bez komórki. 60% badanych 

zdarzyło się korzystać z telefonu na lekcji w szkole, 44% 

podczas rodzinnego posiłku, a 28% - w kinie lub teatrze. 56% 

młodzieży woli zadzwonić, niż osobiście porozmawiać z drugim 

człowiekiem. 

Osobiście sądzę, 

że taki dzień przyda 

się każdemu z nas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TORNISTER                               numer 9 (113) – maj 2017 

- 67 - 

 

KRĘCENIE FILMÓW 

Amelia Bielińska kl. IVc 

Kręcenie filmów - taka zwykła rzecz, a tak wiele 

radości sprawia. To świetna zabawa, którą może wykonywać 

każdy. Oczywiście najpierw trzeba mieć pomysł na film, czy 

będzie to coś artystycznego czy coś śmiesznego.  

Ja od zawsze lubiłam filmy. Kiedyś oglądałam 

dziewczyny, które nagrywały pet-shopy czyli figurki 

zwierzątek. Wymyślały fabułę, scenariusz i scenografię. Gdy 

miałam 4 latka też próbowałam nagrać  coś w tym stylu, ale 

jakoś mi to nie wychodziło.  Teraz często obserwuję 

Youtuberów i śmieszne filmiki, ale od czasu do czasu oglądam 

filmy artystyczne.  

W tym roku razem z moimi kolegami i koleżankami 

nagraliśmy film pt. ,,Bądź kumplem, nie dokuczaj!’’. Powiem 

nieskromnie, że wyszedł genialnie! Razem z moją koleżanką 

Weroniką ustaliłyśmy scenariusz, natomiast druga koleżanka 

Dominika zajmowała się charakteryzacją.  

Teraz podam 10 rad dla osób, które chcą zostać 

youtuberami. 

1.       Zadbaj o światło. 

2.       Zaplanuj film. 

3.       Rób cięcia.      
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4.       Przygotuj scenografię. 

5.       Ustal terminy wrzucania filmów. 

6.       Nie jąkaj się, nie baw się włosami itp. 

7.       Dodaj efekty w programie do montowania np. 

,,Movie Maker’’. 

8.       Opracuj scenariusz. 

9.       Zadbaj o avatar/ciekawą nazwę. 

10.   Postaraj się o ciekawe miniaturki. 

Mam nadzieję, że moje rady pomogą niektórym osobom! 

 

 
WŁOCHY 

wyszukała Nadia Czarnecka kl. Vc 

 

Z czym kojarzą się nam Włochy? - głównie ze wspaniałą 

kuchnią, głośnym stylem bycia, słoneczną pogodą i bogactwem 

zabytków. Włochy są piątym najczęściej odwiedzanym krajem 

na świecie. Co roku przyjeżdża do niego 5 mln osób.  Ale czy 

wiemy o tym kraju już wszystko?  

Oto 15 interesujących faktów, które warto poznać: 

1. Wszystkie włoskie słowa kończą się samogłoską: i, a, e, o, u. 

2. Dla Włochów pechową liczbą jest 17, zaś 13 uważa się za 

szczęśliwą liczbę. 

3. W języku włoskim nie występują litery: K, Y, W, X, J. 
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4. We Włoszech wynaleziono m.in. termometr, telefon, 

baterie, lody, wodę kolońską, okulary. 

5. Statystyczny Włoch spożywa rocznie nawet 25 kg 

makaronu. 

6. Najdłuższe włoskie słowo  precipitevolissimevolménte 

oznacza „na łeb, na szyję”. 

7. Russo to najpopularniejsze nazwisko we Włoszech. 

8. Każda wioska i miasto mają swojego świętego. 

9. Włochy to największy producent wina na świecie. 

10. Ponad połowa Włochów w wieku 18-34 lat mieszka  

z rodzicami. Wielu Włochów zostaje w domu rodzinnym nawet 

do 40 roku życia. 

11. We Włoszech jest najniższy współczynnik urodzeń w całej 

Europie. 

12. Pizza pierwotnie była daniem dla biedaków. 

13. Mężczyźni na południu całują się na powitanie i pożegnanie. 

14. Średnia długość życia we Włoszech wynosi prawie 80 lat. 

15. 60% światowego dziedzictwa znajduje się we Włoszech. 
 

Pragnę również zauważyć,  

iż Włochem był Bernardo Bellotto. 

Bardzo serdecznie zapraszam do 

odwiedzenia tego wspaniałego kraju. 
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9 NAJDZIWNIEJSZYCH PLAŻ NA ŚWIECIE 
Amelia Bielińska kl. IVc 

  

9. Park Narodowy Loango, Gabon 

Nie, to nie pomyłka. Tak, wiem, że miało być o plażach, a zaczynam 

od Parku Narodowego… Gaboński Park Narodowy obejmuje swoim 

obszarem dżungle, sawanny, ale też – przede wszystkim – 

wielokilometrowe plaże, które stanowią jego zasadniczą część. Są 

to dzikie plaże i to w sensie dosłownym: żyją tam hipopotamy, słonie, 

bawoły krótkorogie, pantery i goryle. Część z nich znajduje tam 

pokarm, część koncentruje się na przedłużeniu gatunku – jaja 

składają tu żółwie skórzaste, a w wodzie niedaleko brzegu gody 

odbywają humbaki. A hipopotamy podobno w tym czasie surfują – 

mówi się, że Gabon to kraj surfujących hipopotamów. 

 

8. Krowia Plaża, Indie 

Krowy mają w Indiach status świętych zwierząt. Teksty 

starowedyjskie przekazują, iż „poza sklepieniem nieba znajduje się 

niebiańska krowa”, natomiast wg hinduizmu sympatyczne zwierzę 

jest jedną z siedmiu matek człowieka. Stan Goa słynie wśród 

turystów ze swoich białych, szerokich, piaszczystych plaż. Słońce, 

palmy kokosowe, rozbijające się o brzegi fale Morza Arabskiego, 

malownicze wiklinowe domki i krowy, pełno szwędających się 

wszędzie krów. Nic nie robią sobie z obecności turystów, a czasem 

nawet zdają się ich lubić – a może nie tyle ich, ile ich zapasy 

żywnościowe – goańskim krowom zdarzają się kradzieże na tym tle. 

 

7. Czarna Plaża, Hawaje 

Zazwyczaj plaże kojarzą nam się z jasnym, niemalże białym piaskiem 

– tak najczęściej wyglądają te znane nam z autopsji czy 

amerykańskich (a jakże!) filmów. Nie zawsze jednak ten stereotyp 
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się sprawdza – plaża w Punaluu jest inna. Na Hawajach (ale nie tylko 

tam – geograficznie bliższe nam są tego typu plaże na Teneryfie 

czy Sycylii) obecne są czarne plaże. Skąd taki kolor? To piasek 

bazaltowy, pochodzenia wulkanicznego. Czarne piaski plaży  

w Punaluu szczególnie upodobał sobie zagrożony wyginięciem żółw 

szylkretowy.  
 

6. Różowa Plaża, Bahamy  

Kolejny kolor do kolekcji, tym razem 

modny róż. Różowe Piaski to słynna 

bahamska plaża na wyspie Harbour. Swój 

kolor zawdzięcza muszlom otwornic. Kiedy 

organizmy umierają, fale rozdrabniają ich 

muszle na charakterystyczny różowy pył, który pomieszany  

z piaskiem wywołuje zabarwienie piasku na różowo.  
 

5. Zielona Plaża, Hawaje 

Coś dla amatorów zieleni, podobno ten kolor ma właściwości 

uspokajające. Są dwie znane na cały świat zielone plaże. Jedna 

znajduje się na zachodnim wybrzeżu amerykańskiej wyspy Guam, 

druga zaś to Papakolea na największej z wysp Hawajów. Piaski 

Papakolei swój kolor zawdzięczają kryształkom oliwinów - grupy 

minerałów zaliczanej do krzemianów. 
 

4. Szklana plaża, USA 

W Kalifornii, Paku MacKerricher (Fort Bragg), znajduje się plaża 

szklana. Przez ponad 20 lat, od zakończenia drugiej wojny 

światowej, znajdowało się tu wysypisko śmieci. W 1967 roku, 

decyzją władz śmietnisko zamknięto. W międzyczasie natura zrobiła 

swoje, próbując poradzić sobie z odpadkami. Efektem tego są 

oszlifowane przez wodę, przypominające szlachetne kamienie, 

odłamki szkła – nigdzie indziej na świecie nie są spotykane. 
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3. Hot Water Beach, Nowa Zelandia 

Pod złotymi piaskami plaży Hot Water buzują gorące źródła. 

Znajdziemy ją na półwyspie Coromandel, na Wyspie Północnej w 

Nowej Zelandii. Turyści uwielbiają to miejsce. Po odpływie każdy 

może mieć tu dostęp do swojego prywatnego gorącego źródła. 

Wystarczy wykopać dziurę, a ciepła woda wydostanie się na 

powierzchnię. A wtedy pozostaje już tylko rozkoszować się miłym 

ciepłem oferowanym przez naturę. 

  

2. Maho Beach, Sint Maarten 

Sint Maarten to karaibska wyspa wchodząca w skład Małych Antyli. 

Od XVII wieku jej terytorium podzielone jest pomiędzy Francję  

a Holandię. W części holenderskiej w mieście Philisburg znajduje 

się port lotniczy Princess Juliana. Na położonej kilkaset metrów 

dalej plaży fani lotnictwa zbierają się, aby udokumentować 

samoloty przelatujące 10–20 m nad ziemią. 

  

1. Plaża palców, Urugwaj 

Punta del Ester to typowo turystyczna, uzdrowiskowa miejscowość 

na południu Urugwaju. Miasto słynie z luksusowych 

apartamentowców i sąsiadującej z nimi jednej z najbardziej 

charakterystycznych plaż świata, nazywanej przez miejscowych „la 

playa de los dedos” (czyli plaża palców). Wszystko za sprawą 

stworzonego w 1982 z okazji Międzynarodowego Spotkania Sztuki 

Nowoczesnej w Plenerze „Pomnika Tonących” - specyficznej rzeźby, 

przedstawiającej wystającą z piasku dłoń, stworzonej przez 

chilijskiego artystę Mario Irarrazabala. Rzeźba miała być 

przestrogą dla zażywających kąpieli. Z czasem stała się symbolem 

nie tylko kurortu, ale i – rozpoznawana na całym świecie — całego 

kraju. 
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NEWSY NASTOLATKÓW 
Julia Cembrowska kl. Vc 

 

1. Niby mała rzecz, ale w jak krótkim czasie zyskała 

popularność w świecie młodzieży. Jakby ktoś nie wiedział to 

mówię o Fidget spinner. Pochodzący z USA gadżet składa się 

z czterech łożysk połączonych wytrzymałym plastikiem lub 

metalem. Wprowadzony w ruch obrotowy, potrafi się bardzo 

długo kręcić. Często widać na ulicy dziecko bawiące się tym 

czymś. Zabawka w założeniu ma przede wszystkim 

odstresowywać właściciela, polecana 

jest także dzieciom z ADHD.  

Ten gadżet można nabyć już za 

10 złotych lecz dla bardziej 

majętnych osób są też spinnery 

nawet za 200zł. Ja osobiście siedząc 

przed komputerem kręcę 

najmodniejszą zabawką 

2. Cap Song czyli gra na kubku 

zyskała popularność niedawno. Umiałam to robić parę lat temu, 

ale niedawno przypomniałam sobie, że istnieje taka metoda 

gry. Polega na klaskaniu, przekręcaniu i waleniu w kubek. Nie 

jest to proste do wytłumaczenia, ale zachęcam wejść na 

YouTube i obejrzeć jeden z filmów.  
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UDEKOROWAĆ POKÓJ NA LATO 
Amelia Bielińska kl. IVc 

 

1. Muszelki potrafią zdziałać cuda! Gdy będziecie na 

plaży, zbierzcie ich trochę. Możecie też je kupić. Wybierzcie 

te najładniejsze i ułóżcie na parapecie, szafce lub stoliku. 

Efekt końcowy jest niesamowity, a wasz pokój wygląda jak plaża.  

2.  Kaktusy w doniczce. Lecz nie mówię o prawdziwych 

kaktusach. Poszukajcie okrągłego lub owalnego kamienia  

i pomalujcie go na zielono. Gdy wyschnie domalujcie jeszcze 

białą farbą kolce. Kiedy cały kamień będzie pomalowany, do 

doniczki włóżcie zwykłe kamienie a na nie naszego uroczego 

kaktusa. Wygląda to ślicznie i słodko! 

3.  Owocowe słoiki. Słoiki nie służą tylko do 

przechowywania jedzenia, a mogą posłużyć za świetną 

dekorację. Weźcie dwa słoiki. Jeden pomalujcie na czerwono, 

a pokrywkę na zielono. Gdy farba wyschnie, domalujcie 

jeszcze białe kropki. I otrzymujemy…Truskawkę! Natomiast 

drugi pomalujcie na żółto, a pokrywkę na zielono. Potem 

domalujcie czarne trójkąty odwrócone do góry nogami.  

I otrzymujemy… Ananasa! 

4. Motyw liścia. Dziś bardzo modne są wzory w liście 

monstery i palmy. Wykorzystajmy to i kupmy poszewki na 

poduszki właśnie w ten wzór! Połóżmy je na łóżku  

i podziwiajmy! 
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5.  Świecące gadżety. Oświetlenie też jest ważne, 

dlatego może skusicie się na litery, wzorki i imiona ledowe? 

Dają niesamowity efekt nocą! Oprócz tego możecie też 

zakupić lampki na choinkę, tyle że w formie kuleczek 

owiniętych nicią lub serduszek. 

6. Kwiaty. Kwiaty to jeden z 

najstarszych wzorów świata, a wciąż 

się nie zestarzał! Możemy kupić 

poszewki, dodatki do pokoju w kwiaty 

lub postawić na prawdziwe kwiaty. Im 

więcej, tym lepiej, ale też bez 

przesady! Nasz pokój będzie wyglądał jak prawdziwa dżungla!  

7. Pudełko ‘’LATO’’. Do zwykłego pudełka włóżcie bibułę 

(najlepiej zieloną, żółtą lub niebieską). Po bokach możecie 

poprzyklejać ciekawe  naklejki. Do samego pudełka włóżcie 

okulary przeciwsłoneczne, aparat i muszelki. 

8.  Dmuchany flaming. Flaming to hit tego lata! Więc 

możemy kupić sobie dużego dmuchanego flaminga, w którym 

możemy godzinami siedzieć i czytać książki. Ale oprócz 

flaminga możemy kupić sobie dmuchanego pączka, żyrafę, 

jednorożca i wiele, wiele innych. 

9. Tipi. Kto z was marzył o własnym tipi? Myślę, że 

niejedna osoba. Dla niewtajemniczonych, tipi to namiot 

indiański. Od dziś wasze marzenia mogą się spełnić! Taki 

namiot możecie kupić przez Internet. Gdy już rozłożycie 

namiot, do środka włóżcie poduszki i zamontujcie światełka.  

I gotowe! Teraz podczas letnich wieczorów możecie czytać 

tam książki lub grać na telefonie i laptopie. 
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NAJTRUDNIEJSZE JĘZYKI ŚWIATA 
Milena Kusy kl. Vc 

 

10. Język angielski  

Światowym językiem numer jeden jest 

angielski. Ilu ludzi na Ziemi włada właśnie tym 

językiem? Ponad 375 milionów na całym 

świecie, od Kanady po Australię, przez Wielką 

Brytanię, Irlandię, Nową Zelandię, Afrykę 

Południową aż po Stany Zjednoczone. Język 

jest tak popularny, że obecnie nie sprawia 

większych problemów  

w nauce. W gramatyce nie ma odmiany przez przypadki. Problemem 

może być pisownia, gdyż znacznie się różni od wymowy.  

9. Język węgierski 

Klasyfikowany jako jeden z języków ugrofińskich, węgierski 

charakteryzuje się występowaniem wielu głosek niespotykanych  

w języku polskim. Jego alfabet obejmuje 40 liter (14 samogłosek  

i 26 spółgłosek), a akcent przypada zawsze na pierwszą sylabę.  

8. Język japoński 

Używany jest przez około 130 mln mieszkańców Japonii oraz 

japońskich emigrantów na wszystkich kontynentach. Składa się  

z trzech alfabetów: hiragany i katakany (sylabograficzne) oraz 

kanji (piktograficzny). Alfabety sylabograficzne nie są 

skomplikowane. Kanji jest dużo bardziej trudny do nauki (lista 

podstawowych kanji, tzw. zestaw jōyō, zawiera  1945 znaków), ale 

systematyczne ćwiczenia pozwolą z pewnością go opanować.  

7. Język walijski 

Mimo, że Walię zamieszkują 3 miliony osób, to na całym świecie 

językiem walijskim potrafi się posługiwać zaledwie kilkaset tysięcy. 

Jedna z jego głównych trudności polega na wysokim skomplikowaniu 
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reguł ortograficznych (niełatwo więc odnaleźć dany wyraz  

w słowniku). 

6. Język chiński  

Chiny i ponad 1,3 miliarda żyjących tam ludzi stanowią największy 

obszar językowy świata. Wyróżnia się kilkanaście języków 

chińskich. Wymowa może się w znaczny sposób różnić w zależności 

od dialektu, jakim się posługują ludzie. Takie dialekty mogą być 

wzajemnie niezrozumiałe. Liczba cudzoziemców władająca tym 

językiem to ponad 30 milionów osób. Największe słowniki chińskiego 

pisma wyliczają 50 tys. znaków. Jednak większa część z nich nie 

jest używana na co dzień. Przeciętny absolwent uniwersytetu  

w Państwie Środka operuje 6 tysiącami znaków.  

5. Język serbski 

Język charakteryzuje się bogatą fleksją. Występuje w nim siedem 

przypadków (celownik i miejscownik współcześnie zawsze mają 

identyczną formę, z wyjątkiem różnic w intonacji w niektórych 

wyrazach jednosylabowych), dwie liczby i siedem czasów: 

teraźniejszy, przeszły, przeszły niedokonany, zaprzeszły, aoryst, 

przyszły, przyszły drugi. Serbski można zapisywać w dwu 

alfabetach: cyrylicą lub alfabetem łacińskim. Cyrylica uważana za 

tradycyjne pismo Serbów, jest stosowana przede wszystkim  

w Serbii Środkowej, a także w Czarnogórze i Bośni. Oprócz 

geograficznych, są również polityczne uwarunkowania używania 

danego alfabetu. I tak gazety tradycyjne używają cyrylicy, 

zapisywane są w ten sposób także teksty religijne i tradycyjne. 

Teksty nowoczesne używają obu alfabetów.  

4. Język hebrajski 

Jest głównym językiem Żydów, związanym z ich historią i 

powstaniem państwa Izrael. Mówi nim około 5 milionów ludzi na 

całym świecie (dla porównania: językiem jidysz władają 3–4 miliony). 
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Przez około 1800 lat był używany jedynie jako język literacki  

i liturgiczny. Obecnie ulega wpływom języków indoeuropejskich, 

przez co obserwuje się np. zanik typowo semickich spółgłosek.  

3. Język ukraiński  

Oficjalny język Ukrainy, należący 

do grupy języków słowiańskich. 

Posługuje się nim na co dzień 

ponad 40 milionów osób na 

Ukrainie i w sąsiednich krajach. 

Używany jest wszędzie tam, gdzie 

zamieszkują liczne mniejszości ukraińskie. Dzieli się na trzy zespoły 

dialektyczne: północny, południowo-zachodni i południowo-wschodni.  

2. Język grecki 

Grecki jest jednym z najstarszych i najlepiej udokumentowanych 

języków, a jego struktura nie uległa większym zmianom od wielu 

wieków. Nie ułatwia to jednak jego nauki, a do największych 

trudności należy rozróżnienie i opanowanie skomplikowanego 

systemu zgłosek, a także dźwięków, jakie można dzięki nim uzyskać. 

Jednak pierwsze miejsce wędruje do... 

1. Język polski 

Czy kogoś to w ogóle dziwi? Nasz ojczysty język zapewne nie 

ogranicza się do sprawiania problemów jedynie obcokrajowcom, ale 

również wielu osobom polskiego pochodzenia. 7 przypadków,  

3 czasy, 3 rodzaje, niezliczona liczba wyjątków oraz „chrząszcz 

brzmi w trzcinie” czyli charakterystyczna, szeleszcząca wymowa. 

Do tego dochodzi również ortografia, której zasady ciężko ogarnąć, 

a i tak jest jeszcze mnóstwo wcześniej wspomnianych wyjątków, 

które im nie podlegają. Przeciętny Polak znający ten język od 

dziecka osiąga biegłość językową dopiero w wieku 16 lat.  

A co dopiero ma powiedzieć np. Anglik czy Brazylijczyk?  
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WAKACYJNA KRZYŻÓWKA 
Emila Pietrzak kl. IVa 

 

    1              

     2             

      3            

     4             

      5            

      6            

      7            

     8             

       9           

   10               

 

1. Pakujesz do niej niezbędne rzeczy. 

2. Podziwiane w górach. 

3. W morzu dla ochłody. 

4. Wypoczynek pod namiotem. 

5. Przywożone z wakacji. 

6. Mogą być przeciwsłoneczne. 

7. Zaczyna się w czerwcu. 

8. Wysyłana z pozdrowieniami. 

9. Śniardwy lub Mamry. 

10. Zbudujesz z niego zamek. 
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