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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 1(96) – październik 2015       nakład 80 sztuk    CENA 2,00 zł 
 

WSTĘPNIAK 
Witamy po wakacjach w jedenastym roku naszej 

działalności. Za nami jubileuszowy rok. Kończymy ze 
świętowaniem, bierzemy się do pracy! 

W gronie redaktorów pojawili się nowi uczniowie,  
a skoro nowi uczniowie – to nowe pomysły. Co znajdziecie  
w bieżącym numerze? Pierwszy numer jak zawsze jest 
obszerny. Wakacyjne wspomnienia, organizacja nowego roku, 
nowi nauczyciele, nowe samorządy. Oprócz 
tego stałe działy, które (mamy taką 
nadzieję) zaciekawią Was  
i zainteresują – sondy, zdaniem eksperta, 3 
pokolenia... Ciekawostką jest nowa strona 
z reklamą.  

Zapraszamy do lektury całego 
numeru. Każdy znajdzie coś dla siebie!  

 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 
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 Top 9… warzyw – s. 51; 
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 Sesja fotograficzna – 28-29 IX 2015r. 

 Wieczór muzyki bałkańskiej w wykonaniu zespołu „Fleciki” 
– 20 IX 2015r. 

 
 Koło Biblijne na III Diecezjalnym Spotkaniu 
Modlitewnym w Warszawie. 

19 września br. przedstawiciele Koła Biblijnego wzięli 
udział w III diecezjalnym spotkaniu modlitewnym, które 
odbywało się w parafii p. w. św. Faustyny w Warszawie. 

Po uroczystościach liturgicznych wszyscy uczestnicy 
wzięli udział w konkursie na własnoręcznie 
wykonany różaniec i choć nikt nie zdobył 
nagrody głównej, to jednak wszyscy 
otrzymali nagrody książkowe.  

Na koniec była uczta dla ciała. 
Smaczne, gorące kiełbaski z grilla  
i świetna zabawa na świeżym powietrzu.   
(p. Ewa Paruzal) 

 
 Sztandar szkolny uczestniczył w Święcie Złotego Ułana, 
gdzie występowały nasze szkolne zespoły „Fleciki”  
i „Kasieniecka” – 19 IX 2015r. 
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 Spotkanie z policjantami 
14 września 2015r. uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w spotkaniu z policjantką z Komendy Powiatowej 
w Mińsku Mazowieckim i dzielnicowym z Kałuszyna. Pierwsze 
spotkanie dla klas I - III dotyczyło bezpieczeństwa dzieci  
w drodze do szkoły, kontaktów z nieznajomymi i innych 
ważnych dla dzieci spraw. Klasy IV - VI obejrzały film  
o zagrożeniach czyhających w sieci i dalsza rozmowa 
dotyczyła przede wszystkim zasad bezpiecznego korzystania 
z Internetu. Na koniec nasz dzielnicowy mł. asp. Tomasz 
Rozbicki zaprezentował akcesoria, którymi posługuje się na co 
dzień każdy policjant. 

 76. rocznica bitwy pod Kałuszynem 
12 września 2015r., jak co roku, obchodziliśmy kolejną 
rocznicę bitwy pod Kałuszynem - jednej z niewielu wygranych 
przez Polaków bitew w kampanii wrześniowej. Uczniowie 
naszej szkoły z nauczycielami wzięli udział w uroczystościach, 
które miały miejsce w parku miejskim i na cmentarzu 
parafialnym. Przemówienia, oznaczenia, msza święta, apel 
poległych, salwa honorowa, składanie wieńców - to 
najważniejsze punkty żywej lekcji historii, w której mogliśmy 
uczestniczyć.  
 
 Mecz Północ - Południe 2015 

11 września 2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Kałuszynie w duchu sportowej rywalizacji uczcili pamięć 
żołnierzy poległych w walkach pod Kałuszynem we wrześniu 
1939r. Wyrazem szacunku był mecz piłki nożnej  
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"Kałuszyn Północ - Kałuszyn Południe", 
rozgrywany już po raz 14. Minuta ciszy 
poprzedziła piłkarskie spotkanie. Mecz 
zakończył się wynikiem 6:2 dla drużyny 
"Kałuszyn Południe".  (p. Mariusz Prekurat)  

Koncert zespołu „Limbos”  -  
10 IX 2015r.  
 

 Zespół „Kasianiecka” i „Eksplozja” brał udział  
w Koncercie Charytatywnym "Wartością Jest Człowiek" –  
6 IX 2015r. 

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 
1. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych (w ramach dni 
wolnych ustalonych przez dyrektora 
szkoły)  

9 października 
2015r. 

2. Dzień Edukacji Narodowej - dzień 
wolny od zajęć dydaktycznych     

14 października 
2015r. 

3. Zebranie Rady Rodziców     20 października 
2015r. godz. 17. 00 

4. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych (w ramach dni 
wolnych ustalonych przez dyrektora 
szkoły)            

2 listopada 2015r. 

5. Zebranie rodziców - ogólne z 
prelekcją, spotkania klasowe 

25 listopada 2015r. 
godz. 17.00 
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6. Przerwa świąteczna 23 grudnia 2015r. - 
3 stycznia 2016r. 

7. K1asyfikacja uczniów za I półrocze - 
rada pedagogiczna   

27 stycznia 2016r. 
godz. 14.00 

8. Semestralne zebranie rodziców    28 stycznia 2016r. 
godz. 17.00 

9. Ferie zimowe 1 lutego - 14 
lutego 2016 r. 

10 Rekolekcje wielkopostne     14 - 16 marca 
2016r. 

11
    
    
  

Sprawdzian szóstoklasisty - dzień 
wolny od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych (w ramach dni 
wolnych ustalonych przez dyrektora 
szkoły) 

5 kwietnia 2016 r. 

12 Wiosenna przerwa świąteczna       24 - 29 
marca 2016r. 

 13 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych (w ramach dni 
wolnych ustalonych przez dyrektora 
szkoły)  

2 maja 2016r. 

14
    
    
   

Zebranie rodziców   18 maja 2016 r. 
godz. 17.00 

15 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych (w ramach dni 
wolnych ustalonych przez dyrektora 
szkoły) 

27 maja 2016 r. 

16 Klasyfikacja uczniów za II półrocze - 
rada pedagogiczna   

21 czerwca 2016r.  
godz. 14.00 

17 Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych       

24 czerwca 2016r. 
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WYNIKI SZKOLNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH 
 

22 września uczniowie klas IV – VI wzięli udział  
w Szkolnych Biegach Przełajowych. Oto wyniki: 
 
 Dziewczęta Chłopcy 

Klasy IV 
I miejsce Maja Ołowska kl. IVa Jakub Kopeć kl. IVb 
II miejsce Oliwia Wąsowska kl. IVb Karol Wąsowski kl. IVb 
III miejsce Oliwia Więcławek kl. IVc Mateusz Chrościcki kl. IVb 

Klasy V 
I miejsce Marta Klukowska kl. Vc Mieszko Janiak kl. Va 
II miejsce Julia Muszelik kl. Vb Michał Abramowski kl. Vc 
III miejsce Anna Mroczek kl. Va Andrzej Korczyński kl. IVc 

Klasy VI 
I miejsce Małgorzata Grubek kl. VIb Cezary Wikluk kl. Vb 
II miejsce Natalia Wąsowska kl. VIa Gracjan Więcławek kl. VIb 
III miejsce Natalia Rzewnicka kl. VIc Damian Gózd kl. VIb 
 

Gratulujemy zwycięzcom  
i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych! 

 
PS. W gronie zwycięzców 

są dwie pary rodzeństwa: Oliwia  
i Natalia oraz Oliwia i Gracjan.  
W rodzinach siła. 
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RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
I SAMORZĄDY KLASOWE 
Zebrała: Julia Sosińska kl. VIb 

Samorząd uczniowski: 
Julia Sosińska klasa VIb - przewodnicząca 
Karolina Ręczajska klasa VIa - zastępca przewodniczącej  
Maja Leszczyńska klasa VIc - sekretarz  
Jakub Chabiera kl. Vc, Paweł Książek kl. IVa i Natalia Ratuska 
kl. Vb - członkowie 
 
IV A  
Przewodniczący - Paweł Książek  
Zastępca przewodniczącego - Anna Piotrowska  
Skarbnik - Kamil Lipka  
IV B  
Przewodniczący – Jakub Kopeć  
Zastępca przewodniczącego – Amelia Patocka 
Skarbnik - Aleksandra Mroczek 
Łącznik z biblioteką – Ewelina Pikora 
IV C  
Przewodniczący - Julia Cembrowska 
Zastępca przewodniczącego - Oliwia Więcławek 
Skarbnik - Stanisław Abramowski 
Łącznik z biblioteką - Jakub Szymański 
V A  
Przewodniczący - Anna Mroczek  
Zastępca przewodniczącego - Julia Grzywacz 
Skarbnik - Przemysław Tenderenda 
Łącznik z biblioteką - Magda Abramowska 
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V B  
Przewodniczący - Julia Muszelik 
Zastępca przewodniczącego – Natalia Ratuska  
Skarbnik - Laura Pietrzak  
Łącznik z biblioteką - Zofia Abramowska  
V C 
Przewodniczący - Jakub Chrościcki 
Zastępca przewodniczącego - Michał Abramowski  
Skarbnik - Jakub Chabiera 
Łącznik z biblioteką - Aleksandra Mroczek  
Sekretarz - Karolina Proczka  
VI A  
Przewodnicząca - Karolina Ręczajska  
Zastępca przewodniczącego - Daniel Szymański  
Skarbnik I - Paulina Laskowska  
Skarbnik II - Klaudia Florowska  
Łącznik z biblioteką - Wiktoria Rucińska  
VI B  
Przewodniczący - Gracjan Więcławek  
Zastępca przewodniczącego - Julia Sosińska  
Skarbnik - Bartek Friedek 
Łącznik z biblioteką - Natalia Jarzębska  
VI C  
Przewodnicząca - Maja Leszczyńska  
Zastępca przewodniczącego – Bartosz Sychowicz  
Skarbnik - Julia Makowska  
Łącznik z biblioteką - Jakub Piotrowski i Kacper Mroczek  
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TORNISTER W KATOWICACH 
Zuzanna Orzepińska kl. VIa 

 
Wydarzenie, o którym tutaj napisałam,  miało miejsce 

w ubiegłym roku szkolnym, ale dopiero w czerwcu, więc pewnie 
wiele osób miało głowę zajętą myślami o zbliżających się 
wakacjach i nawet jeśli coś o nim usłyszało, to niekoniecznie 
ze zrozumieniem.  

Jak wszyscy wiecie, od dziesięciu lat w naszej szkole 
istnieje i przekazuje różne ciekawe informacje gazetka 
szkolna. Nad pracą redaktorów czuwa pani Izabela Borucińska. 
W tym roku możemy poszczycić się sukcesem na miarę całego 
kraju. W XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 
Szkolnych MAM Forum Pismaków organizowanej przez 
Fundację Nowe Media z Warszawy oraz Polskie Towarzystwo 
Kulturalne zostaliśmy nie tylko zauważeni, ale też szczególnie 
wyróżnieni. Redakcja gazety "Tornister" została laureatem 
III miejsca tego konkursu w kategorii szkoły podstawowe. W 
nagrodę zostaliśmy zaproszeni na galę finałową do Katowic w 
dniach 11-13.06.2015.  

Uroczystość rozdania nagród poprzedziły warsztaty 
dziennikarskie w Szymocicach koło Rybnika, w których wzięła 
udział czteroosobowa delegacja naszej redakcji tj.:  pani Iza,  
ja, Kinga Książek i Wiktoria Rucińska. Miałyśmy okazję wziąć 
udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez 
doświadczoną redaktorkę popularnych pism. Zostałyśmy  
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dobrane w pary, a potem miałyśmy zrobić wywiad  
z przydzieloną  osobą. Moja partnerka miała na imię Julia,  
a w przyszłości chciałaby pisać książki o dramatach miłosnych. 
Jedną z nich zdążyła mi opowiedzieć  i muszę przyznać, że 
rzeczywiście był to dramat.  

Potem  miałyśmy warsztaty 
radiowe,  na których biegałyśmy po 
całym terenie ośrodka i zbierałyśmy 
informacje do news roomu. Poza tym 
spędziłyśmy miłe chwile w 
towarzystwie rówieśników z innych  
nagrodzonych redakcji szkolnych  
i skorzystałyśmy z niepowtarzalnej okazji do wymiany 
doświadczeń. 

Następnego dnia rano w ramach gimnastyki 
wybiegłyśmy na trawnik przed nasz domek i przez dobre  
dziesięć minut skakałyśmy jak szalone przez tryskające wodą 
zraszacze. Nie ukrywam, że  bawiłyśmy się świetnie i choć 
później  byłyśmy mokre, to rozpoczęcie dnia uznałyśmy za 
bardzo udane.  

Mimo, że było wesoło, to przez cały czas byłyśmy lekko 
podenerwowane, bo wyniki konkursu miały być ogłoszone 
dopiero po południu. Na galę finałową pojechałyśmy w sobotę 
do Katowic. W siedzibie ING Banku Śląskiego wszystkie 
zaproszone redakcje miały własne stoiska, na których   
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mogły przedstawić swoje gazetki. Myślę, że my godnie 
reprezentowałyśmy nasza szkołę i miasto.  

Po prezentacjach Maciej Danielewicz – redaktor 
naczelny Redakcji Ekonomicznej Polskiej Agencji Prasowej  
rozpoczął galę finałową, a później po otwarciu kopert wręczył 
nam nagrodę. Zwycięski puchar możecie obejrzeć w szkole na 
półce nad szatnią.  

Wiem, że niektórzy z Was powiedzą pewnie, że to 
tylko trzecie miejsce, ale dla nas to ogromne wyróżnienie, 
poza tym zobowiązuje do jeszcze lepszej pracy. Być może  
w tym roku szkolnym uda nam się to powtórzyć. Trzymajcie 
kciuki, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, a apetyt na sukces 
mamy ogromny. 

 

LALKA W KAŁUSZYNIE 
Zuzanna Orzepińska kl VIa 

 
5 września w całej 

Polsce odbyło się  "Narodowe 
czytanie".  W tym roku 
czytaliśmy "Lalkę" - dzieło 
patrona naszej szkoły 
Bolesława Prusa. W Warszawie 
czytanie rozpoczęła w Parku Saskim para Prezydencka.    

W naszym mieście przygotowaniami i prowadzeniem 
całej imprezy zajęli się pracownicy biblioteki miejskiej,  
a czytanie rozpoczęła pani burmistrz Henryka Sęktas.      
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Oczywiście chętnych do czytania było znacznie więcej. 
Następnie w przygotowanym przez panią Teresę Kowalską 
programie artystycznym zaprezentował się zespół "Razem". 
Był śpiew i muzyka na żywo. Przeczytaliśmy też scenki  
z powieści z podziałem na role. Ja wcieliłam się w postać 
Izabeli. Ubrani byliśmy w stroje z epoki, a jeżdżący na bicyklu 
Prus dyskretnie kontrolował czy wszystko jest jak należy.  

Później były pamiątkowe zdjęcia i słodki poczęstunek. 
Na koniec każdy chętny - odważny mógł skorzystać  
z przejażdżki bicyklem (oczywiście przy asekuracji autora 
"Lalki" czyli wspaniale ucharakteryzowanego i ubranego pana) 
bo zapewniam was, że nie było to łatwe.  

Było to wyjątkowe i przyjemne wydarzenie, szkoda że 
tak rzadko sięgamy wspólnie po tak wspaniałe dzieła. 
 
 

DRODZY NAUCZYCIELE! 
14 października już wkrótce. 

W dniu tego wspaniałego święta,  

za trudną pracę z nami i okazane serce,  

chylimy głowy w ogromnej 
podzięce. 

Redaktorzy „Tornistra” 
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OGNISKO REDAKTORÓW  
SZKOLNEJ GAZETKI „TORNISTER” 

Julia Sosińska kl. VIb 
 

18 czerwca 2015 roku w Leonowie u jednej z naszych 
redaktorek Zuzanny Orzepińskiej odbyło się ognisko. 
Najpierw poszliśmy do sklepu po zakupy ogniskowe,  
a następnie samochodami pojechaliśmy do Leonowa. Mieliśmy 
już przygotowane ognisko, które trzeba było tylko rozpalić. 
Niestety, nie było to wcale takie proste. Po pewnym czasie  
w końcu udało się. Upiekliśmy kiełbaski i zjedliśmy troszkę 
słodyczy :)  

Po krótkim odpoczynku oglądaliśmy wszystkie 
zwierzęta, które miała nasza gospodyni. Były przepiękne. 
Największą atrakcją były niedawno narodzone kotki :) Były 
słodkie. Drugą niespodziankę stanowiły kozy, które mogłyśmy 
doić. W zwierzyńcu Zuzi pojawił się również pies, żółw i kury.  

Oprócz zabaw ze zwierzętami, spędziłyśmy trochę 
czasu na trampolinie, na której chyba wszyscy skakali. Było 
bardzo dużo śmiechu i zabawy! 
Jednym słowem mówiąc - było 
cudnie !! :)  
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Pani Grażyna Michalska 

BIBLIOTEKA PRZYPOMINA 
 

             Od ubiegłego roku szkolnego uczniowie klas 
pierwszych, a od tego także klas drugich i czwartych 
otrzymują podręczniki i ćwiczenia finansowane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
              Podręczniki podlegają ewidencji i są wpisane do 
księgozbioru biblioteki. Wypożyczane są uczniom na ich 
indywidualne konto czytelnika, a na koniec roku zwracane do 
biblioteki. Mają służyć trzem kolejnym rocznikom uczniów. 
             Uczniowie  są zobowiązani do używania podręcznika 
zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego 
wygląd estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem bądź 
zgubieniem (książki należy obłożyć i podpisać). 
W przypadku zniszczenia lub zgubienia podręcznika, rodzice 
są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego 
podręcznika. 
„Szkolny regulamin korzystania 
z darmowych podręczników lub 
materiałów edukacyjnych” 
dostępny w bibliotece szkolnej. 
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„KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” 
         W ramach rządowego programu „Książki naszych 
marzeń” planujemy zakup nowych książek do biblioteki. 
Zamierzamy kupić książki, których tematyka jest bliska 
doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu 
otaczającego świata, służące do czytania dla przyjemności.  
         Jeśli macie ciekawe propozycje odnośnie zakupu 
nowości, prosimy o przekazywanie informacji o tytułach 
książek do biblioteki. 

 
NOWOŚCI WRZEŚNIA 2015 

Pani Grażyna Michalska 
 

 HISTORYJKI O ALICJI   -  Gianni 
Rodari   

Mimo, że nie w krainie czarów, Alicja przeżywa niezwykłe 
przygody. Wpadając do otaczających ją przedmiotów spotyka 
Czerwonego Kapturka, zwiedza budzik lub tort urodzinowy, leci  
w mydlanej bańce ... Nikogo nie dziwią jej nagłe zniknięcia  
i powroty, ale każdy czeka na to, co jeszcze może się Alicji 
przytrafić. Książka wpisana na Międzynarodową Listę Andersena. 

 
 KUBUŚ BĘDZIE MIAŁ BRACISZKA -  Vilma Costetti. 

Monica Rinaldini 
Rodzice mają dla Kubusia niespodziankę: chłopiec  będzie 

miał rodzeństwo! Kubusia przepełniają przeróżne uczucia i emocje: 
strach, zazdrość, radość… 
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Przez długie miesiące oczekiwania mama i tata wspierają go  
i pomagają mu przygotować się do nowej sytuacji. 
 

 ANIOŁOWIE, TY I JA – WAKACJE NA 102 -   Ines 
Krawczyk    

Wakacje to wspaniały wynalazek! Na dwa letnie miesiące 
czekają nie tylko dzieci na ziemi, ale i aniołowie w niebie, wierzcie 
mi. Każdy miesiąc jest dla nas cudowny, ale najlepsze są wakacje! 
(…) Pewnie niektórzy uśmiechają się i mówią pod nosem: Anioł, też 
mi coś! Czy one tak naprawdę istnieją, czy są tylko wymysłem …? 
 

   SERIA -  UWIERZYŁBYŚ, ŻE...? 

 CYRKOWE  KONIE  POTRAFIĄ  LICZYĆ 
Książki z tej serii to spojrzenie na życie codzienne na 

przestrzeni wieków - ale   w zupełnie nowy sposób! Znajdziesz tu 
wiele zagadnień przedstawionych w formie intrygujących 
ciekawostek. Niektóre wprawią cię w zachwyt, inne wywołają 
zdziwienie. 

Chcesz wiedzieć, jaki utwór muzyczny składa się  
z całkowitej ciszy i na czym polega sztuka połykania miecza? 
Ciekawi cię, kto przeszedł wodospad Niagara na linie, kiedy 
powstała rozrywka oraz jak błaźni zabawiali królów? Jeżeli chcesz 
poznać odpowiedzi, przeczytaj. 
 

 KRAINA CZARÓW   -  Shannon  Hale 
Ever After High to baśnioceum znajdujące się w Krainie 

Baśni, do którego uczęszczają dzieci bajkowych postaci m.in.: 
Śpiącej Królewny, Królewny Śnieżki, Pinokia i Złej Królowej.    
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Uczniowie szkoły podzieleni są na dwa obozy: akceptujących 
swoje przeznaczenie i gotowych wziąć na swoje barki dziedzictwo 
przodków oraz pragnących iść własną drogą  
i odrzucających rodzinną schedę. „Kraina Czarów” to trzecia część 
serii Ever After High autorstwa Shannon Hale. W najnowszym 
tomie tajemniczy stwór zaraża baśnioceum szaloną magią  
i Baśniowa Kraina pogrąża się w chaosie.         
 
SERIA  CZAROWNICA WINNIE   – 
VALERIE  THOMAS, KORKY PAUL 

 WINNIE I DZIECI 
DINOZAURA  

           Winnie i jej kot Wilbur uwielbiają oglądać szkielety 
dinozaurów w muzeum. Ale tak naprawdę Winnie marzy o tym, by 
spotkać żywego dinozaura. Gdy w muzeum ogłoszono konkurs na 
rysunek triceratopsa, czarownica postanawia spełnić swe marzenie i 
z pomocą magii wraz z Wilburem przenosi się w czasy, gdy na ziemi 
królowały dinozaury. 
 

 WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO WINNIE  
          Winnie urządziła wspaniałe przyjęcie urodzinowe, a jej goście 
wesoło spędzali czas na grach i zabawach. Ale kiedy Winnie 
zatrąbiła w swoja nową trąbkę... wszyscy zniknęli! Czy Winnie zdoła 
sprowadzić gości z powrotem, by zaprezentować im urodzinową 
niespodziankę? Z pomocą odrobiny magii na pewno się jej uda. 
 

 PIECYK, CZAPECZKA I BUDYŃ  -  Anna Onichimowska 
Bajka o dwóch niezwykłych sąsiadach - Wielkim Trollu, 

żyjącym na szczycie lodowej góry i malutkim Pufku, mieszkającym  
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u jej podnóża. Chociaż mieszkali tuż obok siebie, nic o sobie nie 
wiedzieli. Pewnego dnia Wielki Troll porwał Pufka wraz z jego 
domkiem   do swojego górskiego zamczyska! Czy chciał go uwięzić, 
czy przestraszyć? A może chciał go zaprosić na poobiednią 
herbatkę i pokazać mu swoją kolekcję płatków śniegu?  

Jest to książka o tym, jak trudno jest się czasem 
porozumieć i o tym, że zawsze warto próbować... 
 

 ZŁOCIEŃKA  -  Bohumil Hrabal 
Złocieńka to jedyna bajka dla dzieci w dorobku czeskiego 

pisarza. Jest to historia o obdarzonej silną wolą pięknookiej krowie  
o imieniu Złocieńka i jej niezwykłym sekrecie. 
 

 BABCIA RABUŚ   -  David Walliams 
Znudzony wnuczek i niemrawa babcia to para skazana na 

koszmar piątkowych wieczorów o smaku zupy kapuścianej. Nic 
ciekawego. Czy aby na pewno?  Skąd wzięły się klejnoty w puszce po 
ciasteczkach? Kim jest „ Czarny Kot”? Dlaczego Babcia wieczorami 
ubiera się jak ninja? Czy słoik zupy kapuścianej może służyć jako 
broń biologiczna ?...  
 

 BESTIA. PRAWDZIWA HISTORIA KSIĘCIA  -  Serena 
Valentino 

W mrocznym lesie, w zapomnianym zamczysku, żyje 
samotnie przeklęty Książę. Ci, którzy go widzieli, a było ich niewielu, 
twierdzą że jest rogatą i odrażającą bestią! Kiedyś kochany i 
uwielbiany, teraz samotny i opuszczony przez wszystkich. Czemu 
stał się okrutnym monstrum? Skąd klątwa, która    
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zamieniła Księcia w bestię? Czy tylko prawdziwa, odwzajemniona 
miłość jest jedynym sposobem by odwrócić... 
 

 DZIECI DOKTORA MOTYLA   -  Wojciech Mikołuszko 
To dowcipna, dynamiczna i zaskakująca opowieść o młodych 

ludziach, którym dzięki magicznej miksturze udało się zmniejszyć 
do wielkości mrówki . W swej nowej postaci trafiają na łąkę, gdzie 
znajduje się jedno z ostatnich miejsc życia rzadkich, chronionych 
motyli. Niestety, wkrótce ma zostać zniszczone pod budowę drogi. 
Bohaterom grozi poważne niebezpieczeństwo.  

 

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 
 W ROKU SZK. 2015/2016 

PONIEDZIAŁEK 

5 godz. 
lekcyjna 
(12.05 - 
12.50) 

 Zajęcia wyrównawcze kl. Ia (p. Elżbieta Kalisz); 
 Zajęcia wyrównawcze (p. Ewa Przybysz); 
 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających 

problemy w nauce (p. Sławomira Wójcik); 
 Gimnastyka korekcyjna kl. Id  

(p. Joanna Bielińska); 
 Gimnastyka korekcyjna kl. IIIa  

(p. Wiesława Szymańska); 

6 godz. 
lekcyjna 
(13.00 - 
13.45) 

 Zajęcia wyrównawcze kl. IIIc  
(p. Agnieszka Broniarek); 

 Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV 
(p. Barbara Chrościcka); 

 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  
(p. Dorota Kobeszko); 

 Koło polonistyczne kl. IVa (p. Krystyna Osińska); 
 Terapia pedagogiczna (p. Katarzyna Pawlikowska); 
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7 godz. 
lekcyjna 
(13.55 - 
14.40) 

 Koło historyczne (p. Katarzyna Mroczek); 
 Koło przyrodnicze kl. VIa (p. Wiesława Szymańska); 
 Koło Młodych Przyrodników  

(p. Krystyna Raczyńska); 
 Terapia pedagogiczna (p. Dorota Kobeszko); 
 Terapia pedagogiczna (p. Agnieszka Broniarek); 
 Zajęcia sportowe (p. Joanna Bielińska); 
 Koło polonistyczne kl. Va (p. Krystyna Osińska); 
 Koło matematyczne kl. VIb i VIc  

(p. Barbara Pachnik); 
 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla kl. IV i V  

(p. Sylwia Pernach); 
 

WTOREK 

5 godz. 
lekcyjna 
(12.05 - 
12.50) 

 Terapia pedagogiczna (p. Dorota Kobeszko); 
 Zajęcia terapeutyczne  

(p. Agnieszka Borucińska); 
 Koło plastyczne (p. Agnieszka Broniarek); 
 Zajęcia wyrównawcze kl. Ia (p. Elżbieta Kalisz); 
 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających 

problemy w nauce (p. Dominika Włodarczyk); 
 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających 

problemy w nauce (p. Sławomira Wójcik); 
 Gimnastyka korekcyjna kl. Ic  

(p. Wiesława Szymańska); 

6 godz. 
lekcyjna 
(13.00 - 
13.45) 

 Terapia pedagogiczna (p. Dorota Kobeszko); 
 Terapia pedagogiczna (p. Agnieszka Broniarek); 
 Terapia pedagogiczna (p. Sławomira Wójcik); 
 Terapia pedagogiczna  

(p. Katarzyna Pawlikowska); 
 Gimnastyka korekcyjna kl. IIIb 

(p. Wiesława Szymańska); 
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7 godz. 
lekcyjna 
(13.55 - 14.40) 

 Klub Miłośników Książki (p. Grażyna 
Michalska); 

 Koło polonistyczne kl. VIc (p. Sylwia 
Pernach); 

 Koło polonistyczne kl. VIb  
(p. Monika Marciniak); 

 Koło jęz. angielskiego kl. VIb i VIc  
(p. Anna Wolska); 

 Koło matematyczne kl. VIa  
(p. Barbara Chrościcka); 

 Terapia pedagogiczna (p. Agnieszka 
Broniarek); 

 Zajęcia sportowe (p. Joanna Bielińska); 
 Z komputerem za pan brat (p. Izabela 

Borucińska); 
 Zajęcia wyrównawcze z historii i techniki  

kl. IV – VI (p. Katarzyna Mroczek); 
 Zajęcia wyrównawcze z przyrody kl. IVc  

(p. Wiesława Szymańska); 
 SKS (p. Mariusz Prekurat); 
 Zajęcia muzyczne dla kl. II i III  

(p. Wanda Stryczyńska); 
8 godz. 
lekcyjna 
(14.50 – 15.35) 

 SKS (p. Mariusz Prekurat); 

 

ŚRODA 

5 godz. 
lekcyjna 
(12.05 - 
12.50) 

 Terapia pedagogiczna (p. Agnieszka Broniarek); 
 Zajęcia z uczniem zdolnym kl. IIIb  

(p. Krystyna Jędrzejkiewicz); 
 Gimnastyka korekcyjna kl. Ib  

(p. Joanna Bielińska); 
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6 godz. 
lekcyjna 
(13.00 - 
13.45) 

 Terapia pedagogiczna (p. Dorota Kobeszko); 
 Terapia pedagogiczna (p. Agnieszka Broniarek); 
 Terapia pedagogiczna (p. Sławomira Wójcik); 
 Terapia pedagogiczna  

(p. Krystyna Jędrzejkiewicz); 
 Koło jęz. angielskiego kl. IVc  

(p. Ewelina Pachnik); 
 Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla kl. IV i V  

(p. Sylwia Pernach); 
 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających 

problemy w nauce (p. Lidia Wierzbicka); 
 Gimnastyka korekcyjna kl. IIb  

(p. Joanna Bielińska); 

7 godz. 
lekcyjna 
(13.55 - 
14.40) 

 Terapia pedagogiczna (p. Dorota Kobeszko); 
 Koło polonistyczne kl. VIa (p. Krystyna Osińska); 
 Koło informatyczne kl. IV – VI  

(p. Izabela Borucińska); 
 Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. V  

(p. Barbara Chrościcka); 
 Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego dla kl. 

Va i Vb (p. Ewelina Pachnik); 
 Zajęcia wyrównawcze kl. V  

(p. Krystyna Raczyńska); 
 Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego  

(p. Anna Wolska); 
 Zajęcia komputerowe (p. Grażyna Michalska); 

  

CZWARTEK 

5 godz. 
lekcyjna 
(12.05 - 
12.50) 

 Terapia pedagogiczna (p. Agnieszka Broniarek); 
 Terapia pedagogiczna (p. Sławomira Wójcik); 
 Koło plastyczne (p. Dorota Kobeszko); 
 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających 

problemy w nauce (p. Dominika Włodarczyk); 
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6 godz. 
lekcyjna 
(13.00 - 
13.45) 

 Grupa teatralna „Skrzaciki”  
(p. Agnieszka Broniarek i p. Dorota Kobeszko); 

 Zajęcia terapeutyczne (p. Agnieszka Borucińska); 
 Zajęcia wyrównawcze kl. IV  

(p. Monika Marciniak); 
 Zajęcia wyrównawcze z historii i techniki kl. IV – 

VI (p. Katarzyna Mroczek); 
 Zajęcia wyrównawcze kl. Va i Vc  

(p. Barbara Pachnik); 
 Praca z uczniem mającym problemy w nauce  

(p. Katarzyna Pawlikowska); 
 Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających 

problemy w nauce (p. Lidia Wierzbicka); 
 Gimnastyka korekcyjna kl. IIc  

(p. Wiesława Szymańska); 
 Zajęcia muzyczne dla kl. IV  

(p. Wanda Stryczyńska); 

7 godz. 
lekcyjna 
(13.55 - 
14.40) 

 Gazetka szkolna "Tornister"  
(p. Izabela Borucińska); 

 Koło jęz. angielskiego kl. VIa i Vc  
(p. Magdalena Kłoszewska); 

 Zajęcia wyrównawcze kl. IV  
(p. Krystyna Raczyńska); 

 Zajęcia wyrównawcze z przyrody kl. VIa  
(p. Wiesława Szymańska); 

 

PIĄTEK 

5 godz. 
lekcyjna 
(12.05 - 
12.50) 

 Zajęcia z uczniem mającym trudności w nauce kl. 
IIIb (p. Krystyna Jędrzejkiewicz); 

 Zajęcia wyrównawcze (p. Ewa Przybysz); 
 Gimnastyka korekcyjna kl. IIa  

(p. Joanna Bielińska); 
 Terapia pedagogiczna (p. Katarzyna Pawlikowska); 
 Gimnastyka korekcyjna kl. Ia (p. Wiesława Szymańska); 
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6 godz. 
lekcyjna 
(13.00 - 
13.45) 

 Koło jęz. angielskiego kl. Va i Vb  
(p. Ewelina Pachnik); 

 Koło matematyczne kl. IVa i IVc  
(p. Barbara Pachnik); 

 Zajęcia wyrównawcze kl. V (p. Monika Marciniak); 
 Praca z uczniem mającym problemy w nauce 

(p. Katarzyna Pawlikowska); 
 Zajęcia wyrównawcze z jęz. angielskiego  

(p. Anna Wolska); 
 Gimnastyka korekcyjna kl. IIIc  

(p. Joanna Bielińska); 
7 godz. 
lekcyjna 
(13.55 - 
14.40) 

 Koło biblijne (p. Ewa Paruzal); 
 Fleciki (p. Wanda Stryczyńska); 
 SKS (p. Mariusz Prekurat); 

8 godz. 
lekcyjna 
(14.50 – 
15.35) 

 SKS (p. Mariusz Prekurat); 
 Fleciki (p. Wanda Stryczyńska); 

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 
„TORNISTRA” 

 

Zachęcamy do czytania naszego miesięcznika.  Przez 
cały rok w kolejnych numerach „Tornistra” będziemy 
drukować kupon. Wśród czytelników, którzy zbiorą wszystkie 
kupony, w czerwcu 2016r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy. 
  
 

KUPON NR 1 (96) 

PAŹDZIERNIK 2015r. 
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WAKACYJNE WSPOMNIENIE 

Tegoroczne wakacje 
należały do wyjątkowych, a to  
z tego powodu, że przez 7 
tygodni lipcowo-sierpniowych 
uczniowie naszej szkoły mogli 
uczestniczyć w wakacyjnych 
wycieczkach i wyprawach  organizowanych przez nauczycieli 
naszej placówki. 

Odbyły się dwie wycieczki do parku linowego  
w Nakorach połączone z wizytą w kinie w Siedlcach, wycieczka 
do Kazimierza Dolnego i Gołębia (muzeum rowerów), dwie 
wycieczki do farmy iluzji koło Garwolina, wyjazd do Siedlec do 
kina i na basen i wycieczka do Warszawy (zoo, przejażdżka 
metrem, Grób Nieznanego Żołnierza).  

Dodatkowo szkolne zespoły uczestniczyły  
w wakacyjnych wyprawach - "Fleciki" odpoczywały i ćwiczyły  
w Augustowie (artykuł na str. 32) a "Kasianiecka"  
i "Eksplozja" odpoczywała i brała udział w festiwalu dzieci 
 i młodzieży na wyspie Hvar w Chorwacji (artykuł na str. 29) 

Wycieczki cieszyły się dużym zainteresowaniem,  
a atrakcje nie pozwoliły na wakacyjną nudę. 
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WAKACJE NA CYPRZE 
Milena Kusy kl. IVc 

W czerwcu odwiedziłam Cypr. Jest to państwo leżące 
na wyspie, która znajduje się na Morzu Śródziemnym. 

Cypr jest wspaniałym miejscem na wakacje, bo prawie 
przez cały rok panuje tam lato, jest bardzo gorąco i nie pada 
deszcz. Zima trwa 4 miesiące, jest wtedy 20°C, zachmurzenie 
i opady. Cypryjczycy są to ludzie sympatyczni, przyjaźni dla 
turystów. Bardzo lubią się bawić i świętować. Łatwo się z nimi 
porozumieć po angielsku. 

Na Cyprze przebywałam w miejscowości o nazwie 
Paphos. Jest to dobre miejsce dla tych, którzy lubią wakacje 
nad morzem oraz dla miłośników zwiedzania. Hotele są 
położone obok plaży, wyposażone w liczne baseny. Często są  
w nich organizowane atrakcyjne występy dla turystów. Na 
plażach można kąpać się w morzu i uprawiać sporty wodne. 

W Paphos jest bardzo dużo zabytków, które pochodzą 
z czasów Starożytnej Grecji. Najpopularniejszy jest Park 
Archeologiczny. Znajdują się w nim liczne mozaiki, które były 
podłogami w domach starożytnych mieszkańców, fragmenty 
murów, budynków i teatru. Jest tam także latarnia morska. 

Kolejnym znanym zabytkiem są Grobowce Królewskie – 
ruiny wykutych w skale grobów. Możemy zwiedzać również 
zamki, kościoły, klasztory i muzea. Paphos ma też port,  
z którego można wypłynąć na wycieczkę statkiem  
z przeszklonym dnem. Można przez nie oglądać podwodne 
życie organizmów morskich.      
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Na Cyprze, a szczególnie w Paphos żyje dużo kotów. 
Są wszędzie, przy hotelach, na ulicach i wszyscy je karmią. Są 
bardzo zadbane i przyjacielskie. 

Ponieważ w tym kraju jest ciągle gorąco, uprawia się 
tu dużo takich owoców jak: pomarańcze, winogrona, 
brzoskwinie, banany. 

Cypryjczycy mają wiele smacznych tradycyjnych 
potraw, ale najpopularniejsze jest meze: są to różne dania na 
malutkich talerzach, podawane na obiad albo na kolację.  
W skład meze może wchodzić od 15 do 25 potraw z mięsa, 
warzyw, ryb, są tam też sery. 

Wielu rzeczy na Cyprze jeszcze nie zwiedziłam: gór, 
rezerwatów przyrody, plaży, na której według mitologii 
narodziła się z piany grecka bogini Afrodyta, malutkich 
wiosek, dlatego bardzo bym chciała pojechać tam jeszcze raz 
na dłużej. 
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KASIANIECKA  
W CHORWACJI 

Pani Teresa Kowalska  
i Julia Sosińska kl. VIb 

W piękny lipcowy poranek 
wyruszyła grupa Zespołu Pieśni i Tańca Kasianiecka na artystyczny, 
aktywny wypoczynek do Chorwacji. Tak rozpoczęła się nasza 
fantastyczna historia. Podróż była trochę męcząca /jechaliśmy 
ponad dobę/, ale pełna nadziei na nowe przygody i ciekawe 
spędzanie czasu wakacyjnego. Przez Słowację, Słowenię, Węgry 
wzdłuż Balatonu podziwialiśmy piękne widoki i już następnego dnia 
będąc na terytorium Chorwacji odczuliśmy kolosalną różnicę 
temperatur. W Splicie przemiły pilot mówiący łamaną polszczyzną 
pomógł nam przedostać się na prom. Ponieważ festiwal, w którym 
braliśmy udział odbywał się na wyspie musieliśmy popłynąć więc na 
miejsce pobytu ogromnym promem. Było to kolejne nasze przeżycie 
i doświadczenie turystyczne, bo w ubiegłym roku także płynęliśmy 
na wyspę na pobyt w Londynie Eurotunelem. Rejs był spokojny, 
zajęci byliśmy obserwowaniem pięknych pejzaży  
i analizowaniem cen w barku promowym w walucie chorwackiej. 
Potem jeszcze krótka podróż autokarem do Starego Gradu - 
miasteczko piękne, jakby wyjęte ze starych obrazów z wodną 
przystanią, ceglanymi kamieniczkami i piękną śródziemnomorską 
roślinnością, aż znaleźliśmy się przed hotelem na wyspie Hvar.  
A w hotelu zamieszkaliśmy w 2 osobowych pokojach z łazienkami  
i widokiem na morze. Atrakcyjne położenie hotelu, bo w sąsiedztwie 
morza, dodatkowo basen obiecywało moc atrakcji. W pierwszych 
dniach poznawaliśmy teren naszego pobytu. Spacerkiem można było 
przejść do Starego Gradu. Był tam mały bazarek, na którym 
kupowaliśmy pamiątki. Zakupy robiliśmy także w sklepie  
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spożywczym wybierając produkty, których nie ma w Polsce. 

Przez kilka kolejnych dni w ramach udziału  
w Międzynarodowym Festiwalu dzieci i młodzieży ”ISLAND OF 
TALENT” wzięliśmy udział w występach konkursowych na scenie 
Teatru Starego wraz z innymi zespołami. Komisja czyli fachowe 
Jury Festiwalu w dziedzinie różnych form tanecznych oceniało 
nasze występy. Wyniki objęte były tajemnicą do końca trwania 
festiwalu. Na oficjalnym otwarciu Festiwalu zespoły wystąpiły już na 
terenie basenu na wyspie Hvar. Inaugurację zaszczycił swoją 
obecnością Konsul Rzeczpospolitej Polskiej, z którym Zespół 
Kasianiecka miał specjalne spotkanie opowiadając o swoim 
miasteczku i gminie Kałuszyn. Na tym koncercie wystąpiliśmy z 18 
minutowym programem folklorystycznym  
i narodowym oraz z tańcami współczesnymi 
Eksplozji. 

Potem przez kilka dni odbywały się 
warsztaty taneczne Latino i Hip hopu. 
Instruktorzy opracowali krótkie układy różnych 
form tanecznych do prezentowania na Gali 
Finałowej Festiwalu. Pomimo bardzo wysokiej 
temperatury ćwiczyliśmy aktywnie, aby móc się 
pokazać w gali jak najlepiej. Ani tańce Hip Hop, 
ani Latino nie są najmocniejszą stroną Kasianiecki, ale daliśmy radę. 
Kolejne dwa dni były wycieczkowe. Wycieczka do Splitu to poznanie 
miasta morza i wzgórz, dość trudna, ale atrakcyjna. Podziwialiśmy 
antyczne budowle i panoramy z tarasów widokowych na wzgórzach,  
a ukoronowaniem był nasz występ dla mieszkańców Chorwacji  
i turystów na rynku miasteczka. Druga wycieczka to rejs statkiem 
na sąsiednią wyspę, połączona z pobytem nad morzem, spacerem 
bardzo długą promenadą i pamiątkowymi zakupami. 
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Opisanemu programowi pobytu towarzyszył relaks  
i wypoczynek. Każdą wolną godzinę ”łapaliśmy” na to, aby kąpać się w 
basenie hotelowym, gdzie odbywały się także zajęcia taneczno-
ruchowe pod kierunkiem włoskich trenerów latino. Korzystaliśmy 
także z kąpieli w morzu pełnego krabów i innych żyjątek w którym 
woda była ciepła i przezroczysta. 

I nadszedł wreszcie czas – pełen stresu- przygotowań do 
gali. Ten długi wieczór miał być dla zespołów momentem spełnionych 
nadziei na zdobycie sukcesu i tytułu laureata Festiwalu „ISLAND 
OF TALENT”. Po prezentacji zespołów nastąpiło wręczanie 
pucharów i dyplomów z nominacją do kolejnych spotkań 
międzynarodowych. Każdy zespół z zaciśniętymi kciukami czekał, że 
wywołają jego nazwę do wyjścia na podium. …... I doczekaliśmy się 
my . Padły słowa : W kategorii Folk Dance poniżej 16 lat  
I miejsce zajął zespół Pieśni i Tańca Kasianiecka, a potem pisk  
i w zespole radość. Po odbiór pucharu wyszli tancerze: Anna 
Mroczek i Kuba Chabiera. Uściskom i gratulacjom nie było końca.  
A tu za chwilę kolejna niespodzianka: Grupa taneczna Eksplozja  
w kategorii Show Dance do lat 16-tu – III miejsce Szczęśliwe 
Marysia Gontarska i Kinga Moczulska w imieniu zespołu odbierały 
puchar i gratulacje . Potem Laureaci wystąpili w finałowym show 
tańców hip hop i latino po czym nastąpiło zamknięcie festiwalu,  
w którym uczestniczyło ponad 40 podmiotów artystycznych przed 
licznie zgromadzonymi gośćmi i władzami miasta Splitu i Starego 
Gradu oraz Konsula Rzeczypospolitej z rodziną. A następnego dnia 
rano wypływaliśmy do portu w Splicie, by wyjechać w podróż 
powrotną do Ojczyzny. Zakończył się pełen przeżyć pobyt  
w pięknym kraju słońca i lawendy. 
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WAKACYJNE WARSZTATY MUZYCZNE  
FLECIKÓW W AUGUSTOWIE 

Pani Wanda Stryczyńska 
 

Od 3 do 8 sierpnia członkowie zespołu Fleciki 
przebywali na warsztatach muzyki bałkańskiej w Augustowie. 
Pod fachowym okiem instruktora Pana Marcina Zadroneckiego 
oraz opiekuna - Pani Wandy Stryczyńskiej szlifowały swój 
warsztat muzyczny, czyli śpiew i grę na fletach tradycyjnej 
muzyki krajów  bałkańskich. Dodatkową, nieocenioną pomoc 
przy organizacji oraz bieżącego wsparcia pedagogicznego 
udzielały Panie Agnieszka Broniarek oraz Ewa Paruzal. 

Program pobytu był wypełniony ,,po brzegi”.   
W godzinach porannych odbywały się zajęcia, a po południu był 
czas na różne atrakcje. Korzystając z pięknej, słonecznej 
pogody zażywaliśmy kąpieli  w pobliskim jeziorze, opalaliśmy 
się oraz podziwialiśmy wspaniałe widoki podczas rejsu 
statkiem Doliną Rospudy,  zwiedzaliśmy Augustów i okolicę. 
Dużo emocji i wspaniałych wrażeń dostarczyła nam zabawa  
w wesołym miasteczku. Wieczorami  bawiliśmy  się  przy 
ognisku,  piekliśmy kiełbaski  
i śpiewaliśmy piosenki. Każdy  
z nas mógł wesoło spędzić czas  
i wypocząć. 

Swoje umiejętności 
muzyczne mogliśmy prezentować 
podczas koncertu dla społeczności 
Augustowa i w klasztorze Sióstr 
Klauzuralnych w Witynach.  

Pobyt w klasztorze 



TORNISTER                                           numer 1 (96) – październik 2015 

- 33 - 

dostarczył nam niezapomnianych chwil, gdyż jest to klasztor 
zamknięty, a z siostrami komunikowaliśmy się poprzez kratę, 
nie mając z nimi bezpośredniego kontaktu. Pomimo tak 
surowych  zasad  siostry przyjęły nas bardzo serdecznie i z 
ogromną gościnnością. Przygotowały nam wspaniały  obiad i 
upiekły pyszne rogaliki i ciasteczka. Pełni szacunku dla ich 
oddania Bogu i  najedzeni wróciliśmy wieczorem do ośrodka.  

Myślisz Augustów, a w pamięci pozostanie na zawsze 
radość dzieci, zadowolenie wychowawców, przepiękne widoki 
jezior i wspaniała pogoda. 

 
MOJE GRECKIE WAKACJE 

Zuzanna Orzepińska kl VIa 
 
Tegoroczne wakacje były 

spełnieniem jednego z moich 
marzeń. W połowie sierpnia 
poleciałam na wycieczkę dookoła Grecji. Ponieważ był to mój 
pierwszy lot samolotem, wielka przygoda rozpoczęła się już na 
lotnisku. Kiedy zajęłam miejsce przy oknie samolotu, lekki 
strach przed lotem starałam się zagłuszyć myślami o pięknych 
widokach, które za chwilę będę podziwiać z góry. Przypomniała 
mi się też historia Ikara i Dedala. Kto leciał samolotem, ten 
się ze mną zgodzi, a kto jeszcze nie, ten  
w przyszłości na pewno będzie podobnie jak ja zachwycony, bo 
miniaturowe budynki, rzeki przypominające niteczki   
 



TORNISTER                                           numer 1 (96) – październik 2015 

- 34 - 

i inne obrazy widziane z góry wydają się nierzeczywiste. 
Właściwie to można poczuć się jak Guliwer w krainie Liliputów. 

Poza tym unosząc się coraz wyżej, samolot leciał  
w chmurach i ponad nimi, co dawało poczucie innego wymiaru. 
Nie obyło się oczywiście bez turbulencji. Nie powiem, żeby 
było to ciekawe doświadczenie, dlatego bardzo ucieszyłam się 
z udanego lądowania w Salonikach. 

Przez kilka dni pobytu w Grecji zwiedziłam większość 
znanych mi tylko z książek i telewizji miejsc, bo trasa 
wycieczki prowadziła od północnej części stałego lądu przez 
Kanał Koryncki na Półwysep Peloponez. Grecja to kraj, który aż 
pachnie historią. Zabytki sprzed wielu tysięcy lat, które są 
tam do tej pory odkrywane przez archeologów, zadziwiają  
i pokazują, jak rozwinięta była cywilizacja przed wiekami. 
Każde miasto, które odwiedziłam jest pełne historycznych 
śladów, ale ponieważ na mojej trasie było ich kilkanaście, 
postaram sie w wielkim skrócie napisać o kilku miejscach.                                               

Starożytni Grecy uważali Delfy za środek świata  
i nazywali je "pępkiem świata"  Na dowód tego można 
zobaczyć tam symboliczny, kamienny pępek. W miejscowości 
tej urzędowała wyrocznia delficka, do której po radę 
przybywali władcy i inni możni z całego 
kraju. Oczywiście, jak w każdym 
ówczesnym mieście, na zboczach 
skalnych wybudowane były min.: 
świątynia, stadion, teatr, agora. Na 
północ od Olimpu leży wieś Vergina 
wpisana na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Oglądałam tam  
m.in. grobowce: Persefony, Filipa II i 
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Aleksandra IV. Największy grobowiec, do którego można 
wejść, więc obejrzałam go również od środka, to Grobowiec 
Agamemnona, a wchodzi się do niego korytarzem, który ma 
35m długości.  

Wspaniałym miastem jest Olimpia, gdzie przy 
stadionie odpalany jest ogień olimpijski. Poza tym podziwiać tu 
można resztki zachowanych świątyń oraz pracownię Fidiasza. 
W Kalampace z okien hotelu podziwiałam wspaniałe Meteory. 
Na szczytach tych niedostępnych skał wybudowane  są 
monastyry (prawosławne klasztory). Pierwszy z nich założył w 
1336r. św. Atanazy. Według legendy wzniósł się na wysoką 
ponad pięćset metrów górę na skrzydłach orła. Ja dojechałam 
tam bardzo krętymi, górskimi drogami autokarem. Widoki  
i wrażenia niepowtarzalne.  

W dawnej stolicy Thessalonikach, które my Polacy 
błędnie nazywamy Salonikami, na uwagę zasługuje Biała Wieża. 
Poza tym historia miesza się tu ze współczesnością, np.  
starożytny łuk triumfalny sąsiaduje z dwóch stron  
z   budynkami mieszkalnymi, a ulicą przejeżdżają setki 
samochodów.  

Ateny - stolica Grecji może poszczycić się najbardziej 
okazałymi zabytkami. Odrestaurowany stadion cały z pięknego, 
jasnego marmuru wygląda imponująco.  
W muzeum oprócz normalnych sal wystawowych z unikatowymi 
eksponatami, przez szklaną podłogę można oglądać dawne 
pomieszczenia mieszkalne odkryte przez archeologów  
w czasie prac przy budowie. Oczywiście najbardziej okazałym 
zabytkiem jest Partenon zbudowany w piątym wieku przed 
naszą erą. W tej chwili trwają tam prace konserwatorskie,   
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które mają zakończyć się dopiero w 2020r i w wielu miejscach 
pracują dźwigi, ale i tak ogromną przyjemnością było dotknąć 
kolumny, obok której przechodziła kiedyś Atena. Byłam też  
w miejscu, gdzie w piątym wieku p.n.e. odbyła się słynna bitwa 
pod Termopilami. Dziś stoi tam pomnik Leonidasa, a wokół 
rosną figowce i drzewa oliwne. Muszę przyznać, że figi  prosto 
z drzewa były pyszne.    

Oprócz zwiedzania miałam też chwile na 
poleniuchowanie. Kąpałam się w morzu Egejskim i Jońskim. 
Przejrzysta, cieplutka woda z pewnością zachęca do zabawy, 
ale kamieniste plaże i towarzystwo jeżowców przypomniały mi, 
jak cudownie miękkie i złociste są plaże nad Bałtykiem.  

Grecja jest wspaniałym krajem. Opowiedzieć o niej  
w kilku słowach nie jest możliwe, dlatego zachęcam Was 
wszystkich do jej 
odwiedzenia, bo mnie 
wspomnień wystarczy  
z pewnością do następnego 
lata, ale już dziś po cichutku 
myślę, że wspaniale byłoby 
tam wrócić, bo jeszcze tyle 
miejsc nie zostało przeze 
mnie odkrytych.  
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Sonda na przerwie 

CO JEST NAJMILSZE  
W PRACY NAUCZYCIELA? 

Paulina Laskowska kl. VIa 
 

Marek Pachnik -  Kto z kim przestaje, takim się staje - jak 
mówi stare przysłowie nauczycieli. 
A my, nauczyciele przestajemy z wami. Permanentny kontakt z 
dziećmi i młodzieżą. 
A dziecko - to niemalże synonim radości, uśmiechu, beztroski, 
czy jak napisał poeta sielskości: I ja, i my jesteśmy przez to. 
Nasza młodość, nasze dziecięctwo trwa aż do emerytury.   
A potem, tym razem niestety, znowu dziecinniejemy.  Ale to 
już temat na inne pytanie i tak calutkie życie jak dzieci. To 
jest najmilsze. 
Krystyna Raczyńska - Stawianie piątek i 
szóstek.  
Elżbieta Kalisz - Radość ucznia.  
Sylwia Pernach - Kontakt z dziećmi.  
Barbara Pachnik - Stawianie piątek. 
Monika Marciniak - Wakacje. 
Lidia Wierzbicka – Codzienne spotykanie 
się z uczniami.  
Ewa Paruzal - Wygłupy z uczniami na przerwach.  
Wiesława Szymańska -  Dobre słowo uczniów po latach. 
Jolanta Kopczyńska - Radość dzieci.    
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Wanda Stryczyńska - Kiedy mogę stawiać same dobre oceny. 
Anna Wolska - Kontakt z dziećmi. 
Izabela Borucińska – Świadomość, że pewne informacje uczeń 
słyszy ode mnie po raz pierwszy, a później te informacje 
wykorzystuje przez lata. 
Dorota Kobeszko - Kontakt z uczniami. 
Sławomira Wójcik - Wdzięczność dzieci i ich dobre wyniki w nauce. 
Agnieszka Borucińska - Przebywanie z młodymi, ciekawych 
świata ludźmi. 
Agnieszka Broniarek - Uśmiech dzieci,  satysfakcja,  że się nauczyły. 
Katarzyna Mroczek - Uśmiech ucznia. 
Krystyna Jędrzejkiewicz - Uśmiech ucznia. 
Barbara Chrościcka - Praca z uczniem. 
Ewa Przybysz – Wakacje. 
Grażyna Michalska - Rozmowa z uczniami.  
Magdalena Kłoszewska – Wakacje. 
Teresa Kowalska - Zadowolenie na twarzy dzieci. 
Katarzyna Pawlikowska - W mojej pracy cenię sobie wiele 
rzeczy,  ale najbardziej cieszę się, że mogę takiego małego 
człowieka, który przekracza próg szkoły uczyć i wychowywać. 
Cenię sobie, że mogę ten czas z dziećmi wykorzystać jak 
najpełniej, by nie tracić każdej chwili, by dzieci poznać, by się  
z nimi zaprzyjaźnić i pomóc rozwinąć się w poczuciu szczęścia, 
szacunku dla innych i bezpieczeństwa. Każdy dzień będzie 
wtedy inwestycją nie tylko w kolejne lata, ale na całą drogę. 
Największą zapłatą jest wypowiadanie po latach od dorosłych 
już uczniów słowo –„dziękuję”. 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Karolina Chaberska kl. VIa 
 

Cała prawda o Marcelu 
Marcel urodził  się 24 lipca 2011 roku. Jest więc już 

dojrzałym młodzieńcem spod znaku Lwa. Prezentuje stworzoną 
przez siebie, a przeze mnie nazwaną rasę psów zaczepno - 
obronnych. Może nawet bardziej zaczepno, niż obronnych. Dla 
kynologów jest sznaucerem. Od 1 września 2011 roku 
uczęszcza do naszej szkoły. Bawi, uczy, śmieszy, tumani, 
przestrasza, czyli zajmuje się dogoterapią.  

Marcel porozumiewa się ze mną 
parawerbalnosemiotycznie. Czasami więc się nie rozumiemy. W 
ostatnią wigilię, tuż po kolacji szczeknął coś, burknął coś, 
warknął coś, tak jakby powiedział, a może powiedział – jest ok, 
jest w porzo. Pogadamy za rok. 

O i tyle. Potem 
przystąpiliśmy do 
rozpakowywania prezentów. 
Przyniósł mi kość. Trochę się 
zdziwiłem – kość w wigilię. 
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PAN MARIUSZ PREKURAT 

Rozmawiała Julia Sosińska kl. VIB 

 

Nazywam się Mariusz Arkadiusz Prekurat. Mam 28 lat.  
Mam rodzinę. Studiowałem w Akademii Wychowania 
Fizycznego (AWF) w Białej Podlaskiej. Posiadam wykształcenie 
wyższe magisterski. Zespół Szkół w Wielgolesie to moja 
poprzednia praca. Nie mam żadnego faworyta w naszej szkole, 
ale chciałbym, żeby uczniowie osiągali jak najwięcej się da!! 
Szkoła podoba mi się i uczniowie są bardzo fajni. Pracuje mi 
się tu bardzo dobrze :) 

Moje zainteresowania to: kino, sport (oczywiście), 
góry, no i jak góry, to i wspinaczka :) :)  
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 
    
Chyba każdy wie, że jednym  

z dokumentów szkolnych jest program 
profilaktyki. Gorzej jest ze 
szczegółami – nie wiemy, czego tak 
naprawdę on dotyczy, do kogo jest 
adresowany, kto go realizuje, itp. 
Spróbuję jego treści przybliżać w kolejnych numerach 
„Tornistra”.  

  Głównym założeniem programu jest ochrona ucznia 
przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących 
rozwój określanych jako zachowania ryzykowne. Ważne jest 
też wspieranie ucznia w odnajdowaniu pozytywnych wartości, 
szukaniu sensu życia, pomoc w zrozumieniu otaczającego go 
świata. Szkolny program profilaktyczny ma  pomóc uczniom  
w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach i nabywaniu umiejętności  
przewidywania i unikania tych zagrożeń. Głównymi zadaniami 
zapisanymi w programie szkolnej profilaktyki są: 

- bezpieczeństwo w szkole i poza nią; 
- sposoby zapobiegania różnym formom uzależnień; 
- kultura osobista; 
- zdrowy styl życia; 
- przeciwdziałanie przemocy i agresji. 
Na czym polega realizacja poszczególnych zadań? 

Zachęcam do lektury kolejnych artykułów na ten temat.  
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Kałuszyn, 25.09.2015r. 

 
Drodzy Uczniowie! 

Czy pamiętacie naszą akcję „Ludzie listy piszą”? Została 
ona zainicjowana w ubiegłym roku szkolnym przez klasę VIb i 
mam nadzieję, że będzie kontynuowana  
w bieżącym roku i w kolejnych latach.  

Oczywiście, napisanie tradycyjnego listu to duża 
umiejętność i wielkie wyzwanie, szczególnie w dobie smsów,  
e-maili, Facebooka czy Twittera. Ale może właśnie dlatego 
warto pielęgnować trudną sztukę epistolografii. Pamiętajmy, 
że zwykły list może być wyrazem naszego niezwykłego 
szacunku do adresata. 

   W ciągu ostatnich kilku miesięcy uczniowie naszej 
szkoły wysłali kilkadziesiąt listów i na większość z nich 
otrzymali odpowiedź. Pisali do szanowanych, znanych  
i lubianych osób ze świata polityki, sportu, kultury, sztuki oraz 
radia i telewizji. Wszystkie listy zamieszczane były  
w kolejnych numerach „Tornistra” oraz na stronie 
www.spkaluszyn.edupage.org. Zainteresowanych odsyłam do 
zakładki „Programy i projekty realizowane przez szkołę”. Na 
pewno warto tam zajrzeć, aby przeczytać nadesłane na nasz 
adres listy od ważnych osobistości i wielkich gwiazd. Czeka 
także miła niespodzianka w postaci fotografii, a także 
serdecznych dedykacji. 

   Ciepłe słowa skierowali do nas m.in.: Prezydent RP 
(2010-2015) Bronisław Komorowski, Prezydent RP (1995- 
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2005) Aleksander Kwaśniewski, Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy,  Przewodniczący Rady Europejskiej 
Donald Tusk,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Minister Obrony Narodowej, Minister Środowiska, Minister 
Finansów, Minister Zdrowia, Krystyna Janda, Anna Głogowska, 
Tomasz Karolak, Katarzyna Dąbrowska, Maciej Orłoś, Marek 
Niedźwiecki, Roman Czejarek, Kamil Durczok, Justyna 
Steczkowska, Ania Wyszkoni, Agnieszka Chylińska, a także 
Królowa Elżbieta II oraz Książę William i Księżna Kate. 

Kończąc, zachęcam bardzo gorąco do pisania listów, aby 
ten zwyczaj mógł przetrwać jeszcze wiele lat, tak jak 
piosenka Skaldów, od której swoją nazwę wzięła nasza akcja. 

   Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia dla 
wszystkich. Do zobaczenia! 

 
p. Monika Marciniak 

 
PS. Skaldowie to zespół muzyczny, który w tym roku 

obchodzi swoje 50-lecie. 
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Sonda na przerwie 
 

CO BYŚ ZROBIŁ/ZROBIŁA GDYBYŚ WYGRAŁ/ 
WYGRAŁA 2 MILIONY W TOTOLOTKA? 

Karolina Szlifarska kl. VIa 
 

I a Kalina Kwiatkowska – Kupiłabym zabawki. 

II c Anastazja Krusiewicz – Podzieliłabym się z Panią Jolą. 

III b Kacper Sokołowski – Kupiłbym quada i postawił willę  
z basenem. 

III c Weronika Leszczyńska – Kupiłabym sobie jakiś pojazd. 

IV a Jacek Szlifarski – Kupiłbym Koenigzega Agere R. 

IV b Sylwia Florowska – Kupiłabym nowy samochód. 

IV c Julia Cembrowska - Kupiłabym willę z basenem. 

V a Ania Mroczek – Przeznaczyłabym na cele charytatywne,  
a resztę wydała. 

V b Laura Pietrzak – Oddałabym 
chorym dzieciom. 

V c Ola Mroczek – Oddałabym 1 milion 
koleżance. 

V c Patryk Wąsowski – 
Wybudowałbym sobie najlepszy na świecie dom.  
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VI a Kacper Kiciński – Kupiłbym willę, samochód, helikopter,  
a resztę przeznaczył na cele charytatywne. 

VI b Natalka Jarzębska – Kupiłabym nowy dom i nowy 
samochód. 

VI b  Kacper Wąsowski – Zachowałbym na czarną godzinę. 

VI c  - Maciek Gadomski – Kupiłbym Porsche i połowę zamienił 
na złoto. 

 
         
 
 

Zuzanna Orzepińska VIa 
 

Tym razem mam jedną propozycję książkową dla 
wszystkich przedziałów wiekowych. Do przeczytania tej 
pozycji zachęciła mnie moja polonistka pani Osińska. Książkę 
pod tytułem "Czarownica piętro wyżej" autorstwa Macieja 
Szczygielskiego przeczytałam prawie jednym tchem.  

Główna bohaterka Maja, która jest fanką seriali 
telewizyjnych przeżywa 
niecodzienne, wakacyjne przygody. 
Książka jest naprawdę 
fantastyczna i zapewniam, że nikt 
nie będzie się przy niej nudził.  
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Aleksandra Mazur kl. Va 
 

Jakie książki czytałaś będąc uczennicą? 
Które tytuły szczególnie zapamiętałaś? 

Które Ci się najbardziej podobały i zapadły  
w pamięci? 

 
Ja - Kiedy byłam w klasach 1-3 szczególnie zapamiętałam 
książkę  „Szewczyk Dratewka” Janiny Porazińskiej. 
Wypożyczałam też z biblioteki książki z serii „Martynka”.  
W czasie wakacji przeczytałam cztery tomy Harrego Pottera 
J.K Rowling. Ale najbardziej podobały mi się „Dzieci  
z Bullerbyn” Astrid Lindgren. 
 
Mama - Czytałam książki przygodowe  
i podróżnicze np. Aliny i Czesława 
Centkiewiczów,  Arkadego Fiedlera „Ryby 
śpiewają w Ukajali”. Najbardziej 
zapamiętałam książkę Juliusza Verne’a 
„Dzieci Kapitana Granta”. Jest ona pełna 
niezwykłych przygód i znakomicie napisana. 
 
Babcia - W szkole czytałam wiersze 
Juliana Tuwima, Jana Brzechwy. 
Najbardziej pamiętam książeczkę Henryka  
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Sienkiewicz „Janko Muzykant” i wiersz Marii Konopnickiej 
„Stefek Burczymucha ”.   
   
Prababcia - Gdy  ja chodziłam do szkoły było bardzo mało 
książek, z tamtych czasów pamiętam „Antka” Bolesława Prusa. 
Do dzisiaj lubię czytać gazety i gdy w domu był obraz papieża 
przeczytałam cały modlitewnik. 

 
 

DLACZEGO WARTO MIEĆ WŁASNE ZDANIE? 
Wiktoria Rucińska kl. VIa 

 

1. Po powiedzeniu własnej myśli czujemy się lepiej. 
2. My sami poznajemy się wtedy lepiej i poznajemy innych. 
3. Gdy mówimy szczerze, inni też mówią prawdę. 
4. Opowiadamy to, co mamy na myśli, a nie to, co ktoś chce 
usłyszeć. 
5. Nie  warto oszukiwać na ten temat, 
ponieważ prawda i tak wyjdzie na jaw. 
6.  Inni dowiedzą się o tym, co lubimy. 
7. Bronimy swojego stanowiska. 
8. Niektórzy bardzo lubią słuchać 
innych (w tym wypadku Nas). 
9. Uczymy się opowiadać o sobie.  
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MATEMATYKA JEST FAJNA! 
Aleksandra Mazur kl. Va 

Klasa I 
Ania ma 12 lat, a jej brat Jaś jest o 5 lat od niej młodszy. Ile 
lat ma Jaś? I ile razem mają lat?  

………………………………………………………………………………………….. 

Odp……………………………………………………………………………………. 

…………………………… .  

 
Klasa II 
Wstaw odpowiednie liczby w puste miejsca. 

2+__-4+4-2=2   5+1-__-1+9=15   __+2-1=4         

 
Klasa III 
Cennik piekarni : 
Chleb razowy – 2zł  Bułka – 28gr  Pączek - 1zł   
Bułka chałka - 1zł 55gr  Drożdżówka - 1zł 29gr. 
Mama kazała Kasi kupić 3 bułki, 1 chleb razowy, bułkę chałkę i 
3 pączki. Mama Kasi dała  10zł.  
Czy Kasi wystarczy pieniędzy na zakupy jeśli dokupi 
drożdżówkę? 
Jeśli tak, to ile jej zostanie lub zabraknie? 
……………………………………………………………………………… 

Odp………………………………………………………………………. 
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Klasa IV 
Rodzina Leśniewskich składa się z czterech osób. Kasia ma 5 
lat, a jej starsza siostra Dominika jest od niej o rok starsza. 
Kiedy urodziła się Dominika, mama miała 24 lata. Tato jest o 3 
lata starszy od mamy. 
 Ile lat mają razem wszyscy Leśniewscy? 
……………………………………………………………………………………………… 

Odp. …………………………………………………………………………………….. 

Klasa V 
W hurtowni owoców były trzy gatunki jabłek: I po 15 zł za 
skrzynkę, II po 14 zł za skrzynkę i III po 11 zł za skrzynkę. 
Właściciel sklepu kupił 8 skrzynek jabłek I gatunku i 4 
skrzynki II gatunku. Ile zapłacił? Ile skrzynek mógłby kupić, 
gdyby za całą sumę kupił najtańsze jabłka? 
………………………………………………………………………………………………………… 

Odp. ………………………………………………………………………………………………… 

Klasa VI 
Ojciec i syn mają razem 50 lat. Ojciec jest 
starszy 4 razy od syna. Oblicz ile lat ma 
ojciec, a ile syn. Za ile lat ojciec będzie 3 
razy starszy? 
………………………………………………………………………………

……………………………… 

Odp. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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PRAWDA CZY FAŁSZ? 
Julia Cembrowska kl. IVc 

 

Zapraszam Was do zabawy w zgadywankę: Prawda czy 
Fałsz. Zaznacz dobrą odpowiedź (p - prawda   f – fałsz). 
Podpowiem, że 5 odpowiedzi jest twierdzących, a 7 
przeczących.  Miłej zabawy! 
 
Czy żaba jest czerwona?   
p               f 
Czy stolicą Polski jest Warszawa?     
p               f 
Czy wynik dzielenia to iloczyn?       
p              f  
Czy pszczoła ma zielone paski?  
p              f 
Czy po wiośnie następuje zima?  
p              f 
Czy doba ma 24 godz?   
p               f 
Czy tydzień ma 8 dni?  
p               f 
Czy krowa daje orażadę?   
p               f 
Czy Ziemia kręci się wokół słońca?   
p              f 
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Czy Paryż jest stolicą Austrii?       
p              f  
Czy kaczka to ptak?            
p             f 
Czy Ziemia jest okrągła?       
p             f 

 
 

 
WARZYW 

wg Julii Cembrowskiej kl. IVc 
 

Sezon jesienno – warzywny w pełni. Dlatego zachęcam Was do 
częstego sięgania po warzywa. Każdy ma swoje ulubione. 

 Mój top 9 to: 
                                   

1- Brokół 
2- Marchewka 
3- Kalafior 
4- Ogórek 
5- Rzodkiewka 
6- Ziemniaczki  
7- Pomidory 
8- Papryka 
9- Cebula 
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SHI TZU 

Karolina Chaberska kl. VIa 
 

Chiński ,,pies chryzantemowy”, ze swoją podobną do 
kwiatu kufą i kaskadą sierści, wygląda jak wspaniała zabawka, 
lecz jest małym psem z silną osobowością. Shi tzu jest 
wesołym ekstrawertykiem, chętnym do zabaw, bardzo 
towarzyskim i uczuciowym, lecz nie przylepnym. Jego 
niezależny, typowy dla ras orientalnych charakter sprawia, że 
jest wspaniałym kompanem, lecz niezbyt dobrym wyborem dla 
entuzjastów posłuszeństwa. Łatwo się adoptuje, jest 
szczęśliwy zarówno na poduszkach, jak i na długich spacerach 
poza miastem.  

Jego wadą jest szata, wymagająca wiele czasu  
i właściciela, który naprawdę lubi szczotkowanie. Jeden  
z orientalnych „psów-lwów” stanowiących wcielenie Buddy – 
lwa w psiej postaci. 
 
Cecha Charakteru Słaby Przeciętny Dobry Wspaniały 
Stosunek do innych 
psów 

x x x x 

Spokój x x x  
Brak 
niszczycielskiego 
działania 

x x x  

Zachowania obronne x x   
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Brak prawdopodobieństwa 
oddalenia się 

x x x  

Stosunek do dzieci x x x  
Łatwość tresury x x   
 
Pierwotne przeznaczenie: Towarzysz  
Wzrost samca: 25.5- 28 cm 
Wzrost samicy: 25.5- 28 cm 
Waga: 4.5- 8 kg 
Długość życia: ok. 14 lat 
 

 Wspaniałe pukle wymagają wiele pielęgnacji: ok. 30 min. 
szczotkowania dziennie oraz regularnych kąpieli. 

 Zachwycający swym wyglądem, idealny towarzysz 
zarówno do miasta, jak i na wieś.  

 
Moim zdaniem to idealny pies dla alergików, ale też 

fajny kompan do zabawy. Trzeba poświęcić jemu albo jej dużo 
czasu na pielęgnację, ale warto. Ja i cała moja rodzina 
zakochaliśmy się w Pusi od pierwszego wejrzenia. I myślę, że  
i Wy będziecie mieli takiego 
pieszczocha w domu. 
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DZIEŃ ODPOCZYNKU 

DLA ZSZARGANYCH NERWÓW 
Wyszukała Karolina Ręczajska kl. VIa 

 
Tym razem kartka z kalendarza nieco bardziej dla 

nauczycieli. 
28 października obchodzimy Dzień Odpoczynku dla 

Zszarganych Nerwów.   
Czas je wzmocnić, rozwinąć z kłębka i nauczyć się 

radzić z trudnymi sytuacjami. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
PAŹDZIERNIKA 
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SAŁATKA BAMBINI Z RUKOLĄ 

Wyszukała Karolina Ręczajska kl. VIa 
 

 Pomidorki cherry   2 opakowania 
 Mozzarella minikulki   2 opakowania 
 Sos sałatkowy włoski Knorr  1 opakowanie 
 Rukola     0,5 opakowania 
 Pestki słonecznika   1 łyżka 
 Oliwa z oliwek    3 łyżki 
 Woda     3 łyżki 
 
Przygotowanie: Pestki słonecznika upraż na suchej, 
rozgrzanej patelni. Sos Knorr wymieszaj z 3 łyżkami 
wody oraz 3 łyżkami oliwy z oliwek. Dodaj uprażone 
pestki słonecznika. W misce wymieszaj umyte  
i pokrojone na pół pomidorki, odsączone kulki mozzarelli 
oraz rukolę. Przełóż do salaterki. Całość zalej 

przygotowanym sosem 
Knorr. Możesz podawać  
z grissini (włoskie 
paluszki). 

Przepis pochodzi ze strony: 
www.przepisy.pl/ 
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
 Wyszukała Angelika Ciborowska kl. IVc 

 
 



TORNISTER                                           numer 1 (96) – październik 2015 

- 57 - 
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JESIENNA KRZYŻÓWKA 
Kinga Sęktas kl. Va 

 
1. 
 

        

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 
1. Imię wokalisty zespołu Enej. 
2. ...... Krasicki. 
3. „Like” w przetłumaczeniu na polski. 
4. Portal społecznościowy z logo - biała litera „f” na 

niebieskim tle. 
5. Imię babci Jezusa Chrystusa. 
6. Marka dekodera, telewizora   

i flaga, która wygląda tak: 
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO 
ZAMIESZCZENIA REKLAMY SWOJEJ FIRMY CZY USŁUG!  

Każdy numer „Tornistra” w wersji papierowej trafia średnio do 
250 osób, a kolejni czytelnicy to użytkownicy Internetu, którzy 

śledzą naszą stronę internetową.  
Czytają nas trzy pokolenia!  
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