
TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

nakład 80 sztuk Nr 6(101) – marzec  2016  CENA 2,00 zł 

 
 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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SPIS TREŚCI: 
 600-lecie Kałuszyna - s. 3-4; 
 Zabawa dla stałych 

czytelników Tornistra – s. 4; 
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE?  
 Jednym zdaniem – s. 5-6; 
 Pasowanie na czytelnika w 

szkolnej bibliotece – s. 7; 
 Bufet na 102 – s. 8; 
 Teatrzyk kukiełkowy  

w bibliotece – s. 9; 
 Skrzaty harcują w Zamku – s. 9; 
 Wiadomości sportowe – s. 10-11; 
 Obóz narciarski – s. 11-12; 
 Biwak harcerski – s. 13; 
 Podsumowanie nauki i 

frekwencji w I semestrze –  
s. 14-17; 

 Ludzie listy piszą – s. 18-21; 
ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Jaki jest 

Pani/Pana ulubiony zapach?” -  
s. 22-24; 

 Zdaniem eksperta – s. 25; 
 Profilaktyka w szkole -  

s. 26-27; 
ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie: „Jaki jest 

Twój ulubiony zapach? - s. 28; 
 Warto przeczytać – s. 29;  
 Szkolne perełki – s. 30-31; 
 Opowiem Wam o… – s. 32-33; 

 Skąd się wzięła moja 
fascynacja Japonią? – s. 33-34; 

 3 pokolenia w „Tornistrze”–  
s. 35; 

 Zeszyty uczniowskie –  
s 36-39;  

INNE 
 Czy wiesz, że…- s. 40 
 10 powodów, dlaczego lubimy 

Święta Wielkanocne – s. 41; 

 Rozmowy z czterolatkiem – s. 42; 
 Kartka z kalendarza – s. 43; 
 Zwierzęta i my! Króliki – s. 44; 
 Jedz zdrowo! Ziemniaczki…  

z fasoli – s. 45; 
 Wielkanocne opowiadanie –  

s. 46-47; 
 English Zone – s. 48-49; 
 Marcowa krzyżówka –  

s. 50;  
 Kolorowanki dla młodych –  

s.51. 
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Historia Miasta Kałuszyn 
Zuzanna Orzepińska kl.6a 

 
W tym roku Kałuszyn obchodzi swoje 600 lecie. To 

dobra okazja do przypomnienia historii naszego miasta. 
Uczniowie ze szkolnego koła historycznego chcieliby 
przybliżyć czytelnikom Tornistra najważniejsze wydarzenia  
i postacie związane z naszą miejscowością.                                   

 Dzieje Kałuszyna związane są z Mazowszem i Ziemią 
Liwską. Przyjmuje się powszechnie, że w 1416 roku została 
założona osada – Kałuszyn. Kałuszyn lokowany był jako wieś na 
prawie chełmińskim za panowania Księcia Mazowieckiego- 
Janusza I.   

Dzięki staraniom rodu Opackich w 1718r. Kałuszyn 
otrzymał prawa miejskie, które nadane zostały przez Króla 
Augusta II Mocnego, na sejmie w Grodnie.                                                                                       

Pierwszym właścicielem 
Kałuszyna był Stanisław  
z Sułkowa zwany Kałuskim lub 
Daniszewskim.   Kałuszyn jako miasto 
prywatne miało wielu właścicieli. 
Rządzili nim kolejno:  Kałuscy, 
Orzeccy, Opaccy, Rudzińscy, 
Różanieccy i Zamoyscy.  Ostatnim 
dziedzicem Kałuszyna był Aleksander 
Wątróbski.              
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Miasto  dzięki położeniu przy ważnych szlakach 
komunikacyjnych i handlowych mogło dynamicznie się rozwijać. 
Oprócz działalności rolniczej w Kałuszynie rozwijało się 
rzemiosło i handel. Na charakter i wygląd miasta wpłynęła 
ludność żydowska, która zaczęła się osiedlać w Kałuszynie pod 
koniec XVII wieku.  
 

Ciąg dalszy historii naszego miasta w kolejnym numerze 
Tornistra. 

 
 
 
 

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 
„TORNISTRA” 

 

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

Zapraszamy do zabawy.  
  
 

KUPON NR 6 (101) 

MARZEC 2016r. 
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 5 marca miał miejsce wyjazd 
do Ołtarzewa do Wyższego Seminarium 
Duchownego na Misterium Męki Pańskiej. 
Jest to spektakl przygotowywany corocznie 
przez przyszłych zakonników z seminarium 
w okresie Wielkiego Postu. Grupa uczniów 
(w tym członkowie Koła Biblijnego)  
i nauczycieli oglądała widowisko, które 
dostarczyło wszystkim wielu wzruszeń.  

Przed spektaklem kleryk Dominik, który pochodzi  
z Latowicza oprowadził nas po seminarium i opowiedział  
o zakonie Pallotynów, gdzie przygotowuje się do służby Bogu  
i ludziom. 

 Zabawa, którą wymyślił Samorząd Uczniowski 
zatacza coraz szersze kręgi - coraz więcej uczniów  
i nauczycieli włącza się do wspólnej zabawy. W styczniu 
wszyscy chodziliśmy w kapciach,  w lutym w bluzach  
z kapturem, a w marcu był dzień w koszuli taty, dziadka czy 
wujka. Widać, że humory dopisują wszystkim. W pierwszą 
środę kwietnia mamy pojawić w szkole w krawatach! 
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 22 lutego zawitało do nas kino objazdowe. Tym 
razem wszyscy uczniowie mogli obejrzeć film pt. „W głowie się 
nie mieści”. Życiem 11-letniej Riley kieruje 5 emocji: Radość, 
Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Pozostałe próbują zakłócić 
pierwszą, gdy dziewczynka przeprowadza się z rodzicami do 
San Francisco.  

Film podobał się wszystkim. 

 Odwiedzamy także „Kino za rogiem” w Domu 
Kultury w Kałuszynie. Członkowie Koła Biblijnego obejrzeli  
26 II film pt. „Gabriel”, a 2 III uczniowie klasy VIa  - „Lato  
w Prowansji”.  

 11 marca nauczyciele naszej szkoły będą 
prowadzić rozważania podczas Drogi Krzyżowej o godz. 15. 

 17 marca o godz. 12 odbędzie się Gala Szkolnych 
Orłów połączona z wręczeniem stypendiów Burmistrza. 
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PASOWANIE NA CZYTELNIKA  
W SZKOLNEJ BIBLIOTECE 

Pani Grażyna Michalska 
 

„Książka - to mistrz, co darmo nauki udziela, 
kto ją lubi - doradcę ma i przyjaciela,  
który z nim smutki dzieli, pomaga radości, 
chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości". 

26 lutego w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość 
pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych. Członkowie 
Klubu Miłośników Książki wystawili dla młodszych kolegów 
bajkę pt. „Królewna się nudzi”, której przesłanie zachęcało do 
odwiedzin biblioteki i czytania książek. 

Po części artystycznej i zapoznaniu się z regulaminem 
biblioteki, pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie i zostały 
pasowane na czytelników przez starsze koleżanki. Na 
zakończenie każdy  pierwszak otrzymał kolorową zakładkę 
wykonaną przez członków klubu, a klasa 
- Dyplom Pasowania na Czytelnika. 

Wszystkim życzymy wielu 
wspaniałych chwil z książkami. 
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BUFET NA 102 
Magdalena Wąsowska IIIC 

 
Od 26 do 28 stycznia klasy IIb i IIIc zorganizowały 

bufet, w którym z radością uczniowie sprzedawali pyszne 
ciasta, rogaliki, galaretki, babeczki, popcorn, gofry, batoniki. 
A do tego coś do picia: soczki, oranżadę, colę. Istna uczta dla 
podniebienia. To było kilka wspaniałych dni rozpusty.  

Bufet cieszył się olbrzymim zainteresowaniem wśród 
uczniów, którzy co przerwa tłumnie dobijali się do drzwi 
naszej sali, a my uwijaliśmy się co sił w nogach, aby nikt nie 
odszedł z pustymi rękami. My z koleżankami i z kolegami 
mieliśmy przy tym doskonałą lekcję matematyki: dodawanie, 
odejmowanie i wydawanie reszty. Wielu z nas bardzo dobrze 
odnalazło się w roli ekspedienta.  

To była naprawdę świetna i pożyteczna zabawa, bo 
dzięki niej obie klasy zarobiły mnóstwo pieniędzy, które 
wydamy na wyjazd do teatru w Warszawie i kina. 
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TEATRZYK KUKIEŁKOWY W BIBLIOTECE 
Wiktoria Rosłaniec kl. IIIc 

 
26 lutego w bibliotece szkolnej odbył się teatrzyk 

kukiełkowy dla klas 2-3. Przygotowany był przez Klub 
Miłośników Książki.  Teatrzyk nazywał się „Królewna się nudzi”. 
Opowiadał o królewnie, która ciągle się nudziła. Nikt nie 
potrafił jej z tego wyleczyć. 
Lecz znalazła się dziewczynka o 
imieniu Matylda, która 
zainteresowała ją biblioteką  
i zachęciła do czytania książek.  
Najlepszy sposób na nudę. 
Teatrzyk był bardzo ciekawy, 
zachęcający do czytania książek.  
 
 
 

SKRZATY HARCUJĄ W ZAMKU 
Paulina Zduńczyk kl. IIIc 

 
3 marca 2016r. grupa „Skrzaciki” pojechała na 

wycieczkę do Zamku Królewskiego. Pierwsze zajęcia to była 
plastyka. Prowadził je bardzo miły pan o imieniu Kacper. 
Następnie zwiedzaliśmy zamek, a pani przewodnik bardzo 
ciekawie opowiadała. Potem były zajęcia beatboxu, na których 
naśladowaliśmy ustami dźwięki perkusji. Końcową atrakcją był 
Mc Donald’s. Byliśmy zmęczeni i głodni. Po wielu godzinach 
chodzenia wszyscy jedliśmy ze smakiem. Było super! 
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Pan Mariusz Prekurat 
 

MISTRZOSTWA POWIATU W PŁYWANIU 

29.02.2016 piątka naszych uczniów wzięła udział  
w Mistrzostwach Powiatu SP w pływaniu. Poziom zawodów był 
bardzo wysoki.  W gronie ok. 40 uczestników w każdej 
konkurencji w swoich kategoriach wiekowych, najlepsze 
miejsca wśród naszych reprezentantów zajęli: 

Maciej Gadomski – 9m w stylu dowolnym na 50m 

Małgorzata Grubek – 14m w stylu grzbietowym na 50m.  

Ponadto w zawodach naszą szkołę reprezentowali: 

Martyna Abramowska, Julia Muszelik, Kamila Szostek. 

Warto wspomnieć, że w/w 
uczniowie systematycznie 
podnoszą swoje  umiejętności 
 pływackie podczas czwartkowych 
wyjazdów na basen 
organizowanych przez naszą 
szkołę. 

 
TURNIEJ FIFA 2016 

Pierwszy dzień ferii w naszej szkole miał dość piłkarski 
charakter. Tego dnia odbył się turniej w popularną grę FIFA. 
Do zawodów przystąpiło 18 zawodników podzielonych na  
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4 grupy eliminacyjne. Rozgrywki odbywały się na konsolach 
XBOX podłączonych na projektorach w klasach lekcyjnych. 
Emocji wśród dzieci i młodzieży nie brakowało, panowała 
zacięta rywalizacja. Po pięciogodzinnych zmaganiach 
wyłoniliśmy zwycięzców.  

Klasyfikacja: 

I miejsce - Dawid Gierszewski VIc 

II miejsce - Kamil Lipka IVa 

III miejsce - Paweł Wąsowski VIc 

IV miejsce - Paweł Książek IVa 

 
 

OBÓZ NARCIARSKI 
Nadia Czarnecka kl. IVc 

 
31.01.2016.r razem z uczniami szkoły w Mrozach 

wyjechaliśmy do Rytra na obóz narciarski, który trwał 7 dni. 
Na miejsce dojechaliśmy po ok. 8 godzinach. Po drodze 
zatrzymaliśmy się w McDonald. Gdy dojechaliśmy na miejsce 
poszliśmy na obiad. Po posiłku poszliśmy się zakwaterować. Nie 
było czasu na wypakowanie się ponieważ pojechaliśmy 
wypożyczać sprzęt narciarski. Gdy wróciliśmy na kwaterę 
poszliśmy na kolację.  
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Śniadania odbywały się o 8.00, o 10.00 wyjeżdżaliśmy 
na stok narciarski. Do pensjonatu wracaliśmy o 13.30 i zaraz 
potem szliśmy na  obiad. Po obiedzie mieliśmy 3 godz. wolnego 
czasu. W pasjonacie była świetlica, w której można było grać 
w piłkarzyki i ping-pong. O 17.00 znów jechaliśmy na stok.  
O 19.00 była kolacja, więc o 18.30 
musieliśmy być z powrotem być na 
miejscu. Cisza nocna zaczynała się 
o 21.00.  

Czwartego dnia pobytu 
pojechaliśmy na stok narciarski do 
Jaworzyny, gdzie na szczyt góry 
wjeżdżało się gondolkami. Rano, 
gdy jeszcze byliśmy w kwaterze, 
dostaliśmy suchy prowiant,  
a z racji tego, że był tłusty czwartek, na stoku poczęstowano 
nas pączkami. Stok był dosyć stromy, jednak dzięki temu 
nauczyliśmy się wielu nowych umiejętności związanych  
z nartami. 

Jazda na nartach to świetny rodzaj aktywności 
sportowej. Polecam wszystkim! 
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BIWAK HARCERSKI 
Wiktoria Rucińska kl. VIa 

 
W dniach od 1 do 5 lutego odbył się biwak harcerski. O 

godzinie 9.30 1 lutego harcerze z swoimi bagażami zebrali się 
na stacji PKS w Mińsku Mazowieckim. Następnie wyruszyliśmy 
autobusem do Turza, a stąd mieliśmy pieszo dojść do Wólki 
Dąbrowickiej. Szliśmy, aż po pewnym czasie ujrzeliśmy szkołę, 
w której mieliśmy nocować. Lecz nie był to najdłuższy dystans 
do przebycia.  

Pewnego dnia mieliśmy bardzo długą trasę do 
przejścia. Podzieleni na 5 drużyn ruszyliśmy po śniadaniu,  
a wróciliśmy w godzinach wieczornych. Zmęczeni tą wyprawą 
byliśmy senni. Mieliśmy mnóstwo interesujących zajęć  
z różnorodnych dziedzin. Obowiązkowo musieliśmy drużynami 
zaliczyć musztrę, czyli 
polecenia typu baczność  
i zwroty. Zmęczeni, ale 
szczęśliwi 5 lutego wróciliśmy 
autobusem na stację PKS  
w Mińsku Mazowieckim. 
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PODSUMOWANIE NAUKI I FREKWENCJI  
W I SEMESTRZE  ROKU SZK. 2015/2016 

  

Klasy z najwyższą średnią ocen 
śr. 4,44 
Klasa IVb 

śr. 4,34 
Klasa IVa 

śr. 4,32 
Klasa Va 

Szkolne orły  
i uczniowie  
z najwyższą średnią 
ocen 
Aleksandra Gniado kl. VIc – śr. 5,36 

Małgorzata Grubek kl. VIb – śr. 5,27 

Milena Kusy kl. IVc – śr. 5,27 

Zuzanna Orzepińska kl. VIa – śr. 5,2 

Julia Cembrowska kl. IVc – śr. 5,18  
Aleksandra Danowska kl. VIb – śr. 5,18 

Marta Kwiatkowska kl. Vc – śr. 5,18 

Sebastian Abramowski kl. VIc – śr. 5,09 
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Ewelina Dąbrowska kl. IVb – śr. 5,09 

Wiktoria Kaźmierczak kl. IVb – śr. 5,09 

Maja Leszczyńska kl. VIc – śr. 5,09 

Julia Rutkowska kl. IVa – śr. 5,09 

Bartosz Kwiatkowski kl. IVc - śr. 5,0 

Amelia Patocka kl. IVb – śr. 5,0 

Laura Pietrzak kl. Vb – śr. 5,0 

Anna Piotrowska kl. IVa – śr. 5,0 

Karolina Szlifarska kl. VIa – śr. 5,0 

Michał Abramowski kl. Vc – śr. 4,91 

Oliwia Gójska kl. VIc – śr. 4,91 

Aleksandra Mroczek kl. IVb – śr. 4,91 

Anna Mroczek kl. Va – śr. 4,91 

Martyna Mroczek kl. VIb – śr. 4,91 

Kamila Szostek kl. VIa – śr. 4,91 

Weronika Witowska kl. IVa – śr. 4,9 

Nadia Czarnecka kl. IVc – śr. 4,82 

Maciej Gadomski kl. VIc – śr. 4,82 

Julia Grzywacz kl. Va - śr. 4,82 

Michał Jackowski kl. Vb – śr. 4,82 

Natalia Jarzębska kl. VIb – śr. 4,82 

Natalia Ratuska kl. Vb – śr. 4,82 

Karolina Ręczajska kl. VIa – śr. 4,82 

Natalia Rzewnicka kl. VIc – śr. 4,82 

Daniel Szymański kl. VIa – śr. 4,82     
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Klasy z najwyższą frekwencją w szkole 
Klasy I – III 

97% - klasa IIc 
96% - klasa IIb 
95,52% - klasa IIIc 

Klasy IV – VI 

96,77% - klasa VIb 
95,53% - klasa IVB 
93,9% - klasa Vc 

 
Uczniowie ze 100% frekwencją 
Klasy I – III 

Natalia Luśnia kl. Ia 

Otylia Mroczek-
Andrzejkiewicz kl. Ia 

Jakub Wrzosek kl. Ic 

Julia Abramowska kl. Id 

Maja Araźna kl. Id 

Paweł Mroczek kl. Id 

Maja Kalinowska kl. Id 

Igor Boruciński kl. IIa 

Michał Abramowski kl. IIb 

Mateusz Abramowski kl. IIb 

Alicja Drabarek kl. IIb 

Bartek Drwęcki kl. IIb 

Kinga Mielczarek kl. IIb 

Oliwia Smolińska kl. IIb 

Jakub Sosiński kl. IIb 

Karol Araźny kl. IIIa 

Łukasz Zaliwski kl. IIIa 

Bartosz Lewiński kl. IIIb 

Kacper Sokołowski kl. IIIb 

Bartosz Wójcik kl. IIIb 

Julia Zasuwik kl. IIIb 

Dominika Dmowska kl. IIIc 

Maciej Kuć kl. IIIc 

Weronika Leszczyńska kl. IIIc 

Maciej Mroczek kl. IIIc 

Oliwier Mroczek kl. IIIc 

Karolina Płochocka kl. IIIc 

Maja Rydzewska kl. IIIc 

Patryk Sienkowski kl. IIIc 

Wiktoria Rosłaniec kl. IIIc 
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Klasy IV – VI 
Kamil Lipka kl. IVa 

Anna Piotrowska kl. IVa 

Mateusz Chrościcki kl. IVb 

Michał Chrościcki kl. IVb 

Oliwia Więcławek kl. IVc 

Patrycja Śledziewska kl. Va 

Dominik Lipiński kl. Vb 

Maciej Wąsowski kl. Vb 

Mateusz Sosiński kl. Vc 

Martyna Mroczek kl. VIb 

Zuzanna Obrębowska kl. VIb 

Gracjan Więcławek kl. VIb 

Krzysztof Woźniak kl. VIb 

Kinga Zagórska kl. VIb 

Radosław Bujański kl. VIc 

Jakub Lech kl. VIc 

Maja Leszczyńska kl. VIc 

 

 
LAUREACI KONKURSÓW 

 
XXI  Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej 
Kategoria: szkoły podstawowe 
II miejsce -  DOMINIKA DMOWSKA KL. IIIc 
Opiekun: p. Wanda Stryczyńska,  
p. Ewelina Pachnik 
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Projekt realizowany w naszej szkole od poprzedniego 

roku szkolnego powoduje, że nadal otrzymujemy listy od ludzi 
ze świata kultury, sportu czy polityki. W marcowym numerze 
„Tornistra” zamieszczamy trzy listy: z Ministerstwa 
Sprawiedliwości, od Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. 
Miłej lektury! 
 
 
Ministerstwo    Warszawa, 16 lutego 2016r 
Sprawiedliwości . 

Uczniowie klasy VI  
Szkoły Podstawowej  
im. Bolesława Prusa  
w Kałuszynie 

Drodzy Uczniowie! 
W imieniu Pana Ministra Zbigniewa Ziobro serdecznie 

dziękuję za przesłany list. W piękny sposób opisaliście w nim 
swoją szkołę i miejscowość, w której się znajduje. 

Pan Minister uważa, że politycy zdecydowanie za 
często skupiają uwagę na sobie, zapominając, że  
w demokratycznych wyborach są powołani do służby narodowi. 
Z tego powodu – odpowiadając na Waszą prośbę – zamiast 
zdjęcia Pana Ministra, załączam podpisaną przez Ministra 
Sprawiedliwości fotografię głównego gmachu ministerstwa,  
 
 



TORNISTER                                           numer 6 (101) – marzec 2016 

- 19 - 

w którym współtworzy się prawo regulujące działania wymiaru 
sprawiedliwości w naszym kraju. 

Nawiązując do historii i tożsamości trzeba wskazać, 
że w budynku ministerstwa nie zawsze myślano  
o sprawiedliwym prawie. Po II wojnie światowej był on 
symbolem zła i bezprawia, jako siedziba komunistycznego 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W budynku tym 
dokonywano okrutnych przesłuchań, podczas których 
zamordowano kilkuset Polaków za to, że chcieli być wierni 
własnym wartościom i marzyli o wolnej Polsce. W piwnicach 
Ministerstwa Sprawiedliwości znaleźć jeszcze można wyryte 
na ścianach ślady zapisków okrutnie prześladowanych polskich 
patriotów. Mając tę wiedzę, tym bardziej musimy dołożyć 
wszelkich starań, by polskie prawo było sprawiedliwe i dawało 
poczucie bezpieczeństwa uczciwym obywatelom.  

Życzę owocnego rozwoju, wzrastania w wiedzy  
i wielkiego zapału do pracy nad własnym charakterem, co  
z pewnością będzie miało znaczący wpływ nie tylko na Wasze 
prywatne życie, ale także na życie społeczne, we wspólnocie, 
którą tworzymy jako Polacy. 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
Asystent Polityczny Ministra 

Michał Woś 
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Warszawa  19 stycznia 2016 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

Uczniowie klasy VI  
Szkoły Podstawowej  
w Kałuszynie 

Drodzy Uczniowie,  

z dużą radością przeczytałem Wasz list. Miło gdy 
młodzi ludzie dumni są z historii rodzinnego miasta i jego 
współczesności, a przede wszystkim z sukcesów całej 
społeczności szkolnej, do której przynależą. 

Wspólne zaangażowanie i praca na rzecz szkoły zawsze 
przynoszą wymierne efekty – budują dobre więzi oraz 
poczucie wspólnoty między nauczycielami i uczniami, a także 
rozsławiają szkołę dalej poza granice miasta. 

Przed Wami jeden z ważniejszych egzaminów na 
edukacyjnej drodze, życzę więc przystępującym do 
Sprawdzianu Szóstoklasisty powodzenia i jak najlepszych 
wyników. Wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej  
w Kałuszynie spełnienia marzeń, rozwijania swych talentów, 
zaś kadrze pedagogicznej satysfakcji z sukcesów 
podopiecznych.  

Serdecznie pozdrawiam,  

Marek Kuchciński 
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Marszałek Senatu    Warszawa, 21 grudnia 2015r. 
Rzeczypospolitej Polskiej  
Stanisław Karczewski  

Uczniowie klasy VI  
Szkoły Podstawowej  
im. Bolesława Prusa  
w Kałuszynie 

Droga Młodzieży, 

Pragnę podziękować za list, który od Was otrzymałem. 
Jestem przekonany, ze postawa, jaką prezentują uczniowie 
Waszej szkoły aktywnie uczestnicząc w jej życiu, rozwijając 
swoje talenty i poszerzając wiedzę jest powodem do dumy dla 
rodziców i nauczycieli. Ja również jestem dumny będąc 
adresatem waszego listu. Jest on świadectwem, że Polska ma 
przed sobą wspaniałą przyszłość mając takich młodych 
obywateli. 

Chcę Was zachęcić do dalszej aktywności  
i uczestnictwa w życiu waszej lokalnej społeczności ale także, 
w przyszłości w życiu całego społeczeństwa. Poprzez 
konsekwentną pracę i naukę przy wsparciu otoczenia możecie 
osiągną bardzo wiele jako grupa i jako indywidualne jednostki. 
Nasz kraj potrzebuje aktywnych, mądrych i pracowitych 
ludzi, my starsze pokolenie potrzebujemy następców i to Wy 
nimi będziecie. Działajcie, realizujcie marzenia i pamiętajcie, 
o swoich korzeniach, o których tak pięknie piszecie w liście,  
o swoich rodzinach, nauczycielach, o swoim mieście. 

[ … ] 
Stanisław Karczewski 
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Sonda na przerwie 

JAKI JEST PANI/PANA ULUBIONY ZAPACH? 
Paulina Laskowska kl. VIa 

 

Marek Pachnik- Zapytanie co najbardziej pachnie Pachnikowi, 
pachnie mi trochę dwuznacznością z lekkim zapachem ironii. 
Wszystko. Wszystko co nie śmierdzi a pachnie, pachnie mi 
bardzo. Dlatego też najbardziej mi pachną pachnące zapachy. 

Katarzyna Pawlikowska- Gdy słyszę słowo - "zapach", mam 
wiele skojarzeń. Są zapachy dzieciństwa tj. skoszona trawa, 
która niesie za sobą woń ziół. Jest zapach świeżego mleka  
z pianką, przepojonego soczystą trawą. Przypomina się zapach 
z lat młodzieńczych, subtelnych i 
delikatnych kwiatów konwalii, które 
podarował pierwszy chłopak. Nasuwa się 
także zapach macierzyństwa, kiedy 
przytulałam główki maleńkich moich 
dzieci, czułam wspaniały, niepowtarzalny 
zapach małej istotki. Gdy obecnie słyszę 
ten wyraz, kojarzy mi się z czterema porami roku.  W każdej  
z nich dominuje dla mnie inny, niepowtarzalny, często tylko 
nasz polski, związany z przyrodą, klimatem czy tradycją.  
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I tak wiosna to dla mnie zapach kwitnącego sadu, słodki,  
a jednocześnie delikatny. Gdy stoi się wśród drzew, ten 
zapach upaja, nie chce się opuszczać pszczelego królestwa. 
Lato nasuwa mi na myśl zapach maciejki, która niepozorna za 
dnia, otwiera się wieczorem, wtedy ożywa i pięknie pachnie. 
Jej woń czuć wokół. Miło jest wdychać jej zapach i patrzeć  
w gwiazdy, w ciepłą lipcową noc.  Jesień to zapach 
grzybobrania i ostry aromat suszonych grzybów. Gdy wchodzi 
się do lasu, nasz nos wyczuwa, czy zbiór będzie obfity lub nie, 
a grzybowa ma taki wilgotny, niezwykły zapach. Z zimą kojarzy 
mi się zapach zielonego jędrnego świerka, nasyconego leśnym 
aromatem. Gdy wniesiemy go do domu, by ubrać jako choinkę, 
ta woń jest niepowtarzalna i mamy namiastkę lasu tuż obok.  
Zima to także smakowita woń naszych wigilijnych potraw, 
które są jedyne w swoim rodzaju, a ich aromat unosi się po 
całym domu. Tak więc zapachy towarzyszą nam nieustannie, w 
ciągu codziennego życia. Niektóre z nich lubimy mniej, inne 
więcej. Nudny byłby jednak świat, gdyby nie można było 
cieszyć się  z  tej obfitości zapachów i aromatów każdego 
dnia i nieustannie odkrywać nowe. 

Sylwia Pernach - Zapach świeżego powietrza. 

Mariusz Prekurat - Zapach świeżego powietrza i lasu. 

Alicja Wąsowska - Perfumy. 
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Izabela Borucińska – Zapach siana, świeżo zmielonej kawy, 

zapach słodyczy (czekolady, świeżo upieczonego ciasta)  

i balsamu cynamonowo-karmelowego. 

Ewelina Pachnik - Zapach maciejki. 

Wanda Stryczyńska - Morska słona woda. 

Grażyna Michalska - Zapach konwalii. 

Katarzyna Mroczek - Pieczone ciasto (szczególnie 

szarlotka). 

Magdalena Kłoszewska - Zapachy cytrusów. 

Monika Marciniak - Zapach obiadu. 

Dorota Kobeszko - Zapach konwalii, fiołków. 

Lidia Wierzbicka - Zapach kwitnącej lipy, jaśminu. 

Krystyna Jędrzejkiewicz - Zapach kwiatowy np. konwalii. 

Jolanta Kopczyńska - Zapach kwitnącej maciejki. 

Dominika Włodarczyk - Zapach fuksji. 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 
Karolina Chaberska kl. VIa 

Czy w szkole mogłaby powstać  
ścianka wspinaczkowa? 

     

 
Jasne, że tak. Całą szkoła jest dla Was. 

Wszystko co Wasza niczym nieograniczona, 
nieskrępowana wyobraźnia Wam podpowie. Ale 
chwilowo pozostaliśmy w krainie tej wspinaczkowej 
wyobraźni, zadając sobie pytanie – czym jest nauka? 
Wspinaniem się. Codziennym zdobywaniem nowych 
szczytów. Mozolnym parciem wyżej i wyżej z 
asekuracyjną liną rodziców i nauczycieli.  

Każdy dzień niech będzie  dla Was ścianką – 
ciekawą, bezpieczną, odkrywczą. Wspinajcie się. 
Więcej  zresztą Wam nie muszę suflować, bo 
doskonale wiecie – PER ASPERA AD ASTRA 
(pędźcie do słownika) 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 
ZDROWY STYL ŻYCIA 

 
Dlaczego w szkolnym programie profilaktyki znalazł się 

taki zapis? Na czym polega zdrowy styl życia? Najkrócej 
mówiąc trzeba odpowiednio się odżywiać, być aktywnym, 
unikać szkodliwych czynników, umiejętnie odpoczywać, dbać  
o zdrowie i mieć pozytywne podejście do życia.  

Właściwe odżywianie to nie tylko picie wody mineralnej 
czy wprowadzenie do diety warzyw i owoców. Należy 
dostarczyć organizmowi różnorodnych składników 
pokarmowych we właściwych ilościach.  Unikać słodyczy, 
chipsów, fast foodów, słodkich gazowanych napojów. 

Aktywność fizyczna – oferta szkoły w postaci 
pozalekcyjnych zajęć sportowych, wyjazdów na basen, 
lodowisko może zainspirować do odnalezienia własnego sposobu 
na aktywność. Wkrótce wiosna – dłuższe, cieplejsze dni. Może 
warto zamienić kanapę, telewizor, komputer na rower, rolki 
czy rakietę tenisową. Boiska sportowe czekają na chętnych do 
gry w piłkę. Wystarczy się ruszyć! 

Unikanie szkodliwych czynników – alkohol, papierosy, 
narkotyki – ciągle o tym słyszycie, że to niezdrowe, zabójcze. 
Przypominania tych faktów nigdy dość.  
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Dzieci i używki to nie jest dobre połączenie.  
Odpoczynek – po kilku godzinach pracy na lekcjach  

i odrabianiu pracy domowej, odpoczynek jest konieczny. 
Odpoczynek – ale jaki? Siedzenie przed komputerem czy 
telewizorem nie jest najlepszym pomysłem. Lepiej byłoby 
wyjść na świeże powietrze, spotkać się ze znajomymi, pobawić 
z psem, wyspać się, rozwijać swoje zainteresowania. 

Właściwe podejście do życia – cieszmy się z tego, co 
osiągnęliśmy, dostrzegajmy pozytywne strony w każdej 
sytuacji, stawiajmy przed sobą realne do osiągnięcia cele. 
Uśmiechajmy się do siebie i świata, bo jak mówi aforysta 
„uśmiech kosztuje mniej niż elektryczność i daje więcej 
światła”. 
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Sonda na przerwie 

JAKI JEST TWÓJ ULUBIONY ZAPACH? 
Angelika Ciborowska kl. IVc 

 
I a - Karol Ciborowski – Truskawkowy. 
I b - Oliwia Nowakowska – Zapach lilii. 
I c - Amelka Rucińska – Fiołków. 
I d - Julka Goździk – Róży. 
II b - Maja Sadoch – Kwiatów.  
II c - Maciej Namięta – Kawy. 
III a - Wiktoria Parol – Róży.  
III b - Julia Zasuwik – Lilii. 
III c - Magda Wąsowska – Róży. 
IV a - Anna Piotrowska – Bzu.  
IV b - Kuba Kopeć – Zapach wypieków. 
IV c - Grzesiek Grubek -  Miętowy. 
Oliwia Więcławek – Róży. 
V b - Czarek Wikluk – Lawendowy. 
V c - Kuba Chabiera – Arbuzowy. 
VI a - Dawid Ciborowski – Miętowy. 
VI b - Zuzia Sosińska – Róży. 
VI c - Ada Sadoch – Miętowy. 
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Zuza Orzepińska VIa 

 

W tym numerze chciałabym gorąco Was zachęcić do 
przeczytania książki prezentującej legendy o tytule "Legendy 
polskie " autorstwa Liliany Fabisińskiej. Są to oczywiście 
legendy i baśnie polskie. Opowiadają o dziejach naszego kraju. 
Dzięki nim możemy się dowiedzieć: 

- Kto założył Polskę? 

- Dlaczego naszym godłem jest orzeł? 

- Kto straszył pod Wawelem?  

- Czy pieniądze są ważniejsze od szczęścia i życia? 

- Dlaczego syrenka jest symbolem Warszawy? 

Milej lektury!!! 
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Angelika Ciborowska kl. IVc 

 
Wywiad z Julią Rutkowską  

uczennicą kl. IVa  
laureatką I miejsca w Polsce  

w konkursie literackim o Henryku Sienkiewiczu 

 
1. Jak się czujesz jako laureatka I miejsca w Polsce  
w konkursie literackim o Henryku Sienkiewiczu ? 

- Jestem szczęśliwa i bardzo się cieszę, że mogę pokazać na 
co mnie stać. 

2. Jak to się stało, że wzięłaś udział w konkursie? 

- Dostałam informacje od pani Krystyny Osińskiej mojej 
nauczycielki jęz. polskiego. 

3. Jak wyglądała Twoja praca konkursowa? 

-Moja praca konkursowa wyglądała ładnie i estetycznie. 

4. Jak długo nad nią pracowałaś? 

- Pracowałam nad nią 3 dni. 

5. Czy ktoś pomagał Ci w przygotowaniach do konkursu? 

-Tak, pomagała mi moja nauczycielka od j. polskiego. 
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6. Czy brałaś już kiedyś udział w jakimś konkursie i byłaś  
w gronie laureatów ? 

- Byłam laureatką konkursu plastycznego w naszej szkole  
i zajęłam I miejsce. 

7.  Co sprawiło Ci największą trudność w przygotowaniach do 
konkursu ? 

- Nauka informacji o Henryku Sienkiewiczu. 

8. Komu chciałabyś podziękować  za swoje sukcesy? 

- Chciałabym podziękować mojej nauczycielce j. polskiego Pani 
Osińskiej. 

9. Jakie przedmioty szkolne lubisz najbardziej? 

- Najbardziej podoba mi się plastyka i muzyka.  

10. Jakie są Twoje zainteresowania?  

- Interesuje się muzyką  
i j. polskim.  

11. Jak lubisz spędzać czas wolny? 

- Wolny czas spędzam na oglądaniu 
telewizji. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
dalszych sukcesów. 
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Zuzanna Orzepińska kl. VIa 
 

Tym razem chciałabym Wam opowiedzieć o seansie  
w kinie 7d. Byłam na takim w czasie ferii. Zatytułowany on był 
"Atak rekina". Zapowiadał się przerażająco. Razem z mamą  
i moją bratanicą Martynką weszłyśmy do małego 
pomieszczenia z czarnymi ścianami i podłogą składającą się  
z metalowych krat. Najpierw założyłyśmy specjalne okulary. 
Nagle pojawiła się przed nami szyba wyglądająca jak  
z podwodnej łodzi, a za nią ocean. Poczułyśmy wilgoć na twarzy 
i zapach morskiej bryzy. W pewnym momencie pokazał się nam 
mały rekinek, a potem odpłynął. Zza wielkiego, czerwonego 
koralowca wypłynął ogromny rekin i uderzył  
w szybę. Słyszałyśmy jak szkło uderza o podłogę,  
a z powstałych na szybie 
rys rozpryskiwała się woda, 
której zimne krople 
poczułyśmy na twarzy. 
Nagle rekin odpłynął, po 
czym zawrócił i z dużą prędkością płynął do nas z szeroko 
otwartą szczęką. Z otworów w ścianie zaczęła lecieć woda,  
a podłoga poruszała się i z trudem utrzymywałyśmy 
równowagę. Kiedy przerażone czułyśmy, że za chwilę nas pożre...  
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Na szczęście przeżyłyśmy i z wypiekami na wilgotnych 
twarzach wyszłyśmy z pomieszczenia.  

To była naprawdę emocjonująca przygoda. Polecam 
wszystkim tę formę rozrywki z dreszczykiem. 

 
 

SKĄD SIĘ WZIĘŁA  
MOJA FASCYNACJA JAPONIĄ? 

Milena Kusy kl. IVc 

 
Wszystko zaczęło się niecałe półtora roku temu.  
Były wakacje, nie miałam co robić, więc z nudów 

zaczęłam oglądać filmiki na YouTube. 
Nagle ktoś poprosił mnie, żebym przyniosła mleko  

z garażu. Zrobiłam to, jednak zapomniałam zatrzymać 
lecącego w tym czasie wideo. Gdy wykonałam moje „zadanie”, 
obojętnie wróciłam do komputera. W międzyczasie na 
YouTube zaczął się inny film. Był to teledysk do piosenki 
jednego z japońskich zespołów, niestety nie pamiętam jego 
nazwy. Opowiadał on m.in. o walce kilku samurajów. Spodobał 
mi się, z ciekawości postanowiłam poczytać trochę więcej  
o dawnej kulturze japońskiej, zwyczajach, sposobie życia 
ówczesnych ludzi. Bardzo mnie to zaciekawiło i wciągnęło.  
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Wtedy myślałam, że to będzie zwykłe 
podekscytowanie, które za miesiąc mi minie. Jednak tak nie było.  

Moja fascynacja Krajem Kwitnącej Wiśni trwa do dziś  
i nie wygląda na to, by prędko się skończyła. Z czasem jednak 
do zainteresowania dawną kulturą doszła również fascynacja 
jego teraźniejszością, m.in. mangą (japoński komiks), anime 
(japońska kreskówka) oraz grami komputerowymi.  

Obecnie uważam się za Otaku czyli osobę, która jest 
obsesyjnym miłośnikiem Japonii i wszystkiego, co z nią 
związane. Moja znajomość języka japońskiego również stale 
się rozwija. Nieraz odbierając telefon odpowiadam 
odruchowo: „moshi moshi?” albo dziękując komuś za coś mówię 
„arigato”. Do tego dało mi się namówić kilka osób, by również 
stali się Otaku.  

Moim marzeniem jest przynajmniej raz odwiedzić ten 
wspaniały kraj i móc się z nim w jakiś sposób związać. 
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Julia Cembrowska kl. IVc 
 

TWOJE WSPOMNIENIE  
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH? 

 
Babcia 
Pamiętam Wielkanoc, a w zasadzie lany poniedziałek, gdzie po 
powrocie do domu z Kościoła nie miałam na sobie suchej nitki. 
Była to sprawka moich kolegów. 
 

Mama 
Z dzieciństwa zapamiętałam drogę do Kościoła ze święconką,  
gdzie  poślizgnęłam się i wszystkie jajka 
i reszta pokarmów ze święconki 
wyleciały. Mama była zła na mnie, ale 
szybko zapomniała o incydencie. 
 

Ja  
Moją pamiętną chwilą jest to, jak szłam 
ze święconką i padał  wielki śnieg,  
a dokoła były zaspy. 
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Uczniowie klasy VIc pisali pracę na temat: 

Czy zgadzasz się ze słowami A. de Saint Exuper’ego, że: 
„Człowiek jest stworzony do życia w grupie. Z samotności rodzi 

się tylko  rozpacz.” 
Poniżej trzy wybrane teksty. Zachęcamy do lektury. 
 
Ada Sadoch kl. VIc 

Uważam, że człowiek jest stworzony do życia  
w grupie, ponieważ  człowiek bez rodziny i przyjaciół nie 
wiedziałby co jest złe, a co dobre. Mogłoby to również 
doprowadzić do złych czynów. 

Potwierdza to historia Zenka z powieści Ireny 
Jurgielewiczowej „Ten obcy”. Zenek po śmierci matki został 
pod opieką ojca alkoholika, który się nad nim znęcał. Chłopiec 
zaczął kraść i uciekł z domu. Po pewnym czasie poznał Julka, 
Mariana, Ulę, Pestkę, którzy stali się jego przyjaciółmi.  

Znajomość z dziećmi wpłynęła na niego dobrze, gdyż 
miał w nich wsparcie. Niestety dzieci zmieniły się na gorsze. 
Zaczęły kraść i oszukiwać rodziców. Jednak znajomość ta 
miała też swoje dobre strony. Problemy Zenka z tatą pomogły 
dzieciom pogodzić się z rodzicami i poprawić swoje 
zachowanie. 

Drugim przykładem potwierdzającym moje zdanie 
może być historia „Ani z Zielonego Wzgórza” stworzonej 
przez Lucy Mound Montgomery. Dziewczynka żyła w domu 
dziecka, gdzie była samotna. Aby przełamać samotność,  
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wymyśliła sobie przyjaciół. Gdy została adoptowana, jej życie 
się zmieniło. Zyskała dobrych opiekunów, których mogła darzyć 
zaufaniem. Zaczęła chodzić do normalnej szkoły, dzięki czemu 
zyskała przyjaciół. Stała się zupełnie inną osobą –szczęśliwą, 
czerpiącą radość z życiu. Wszystko to zawdzięcza życiu w 
odpowiednim środowisku. 

Każdy człowiek, znajdując się w podobnej sytuacji jak 
Ania i Zenek czułby się osamotniony. Samotność może 
doprowadzić do chorób psychicznych lub depresji. Dlatego tak 
ważne jest, żeby otaczać się osobami, którym można zaufać. 

Powyższe przykłady potwierdzają moje zdanie, iż 
człowiek jest stworzony do życia w grupie, długotrwała 
samotność powoduje jedynie nieszczęścia.  

Weronika Zagórska VI c 
„Człowiek od urodzenia jest stworzony do życia  

w grupie. Z samotności jest tylko rozpacz”. Małe dziecko    
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od urodzenia potrzebuje nie tylko nieustannej opieki, ale 
również bliskości i poczucia bezpieczeństwa kochających 
rodziców. 

Dziecko, gdy zaczyna chodzić do przedszkola, wyczuwa 
potrzebę zabawy, dzielenia się z innymi i rozmowy. Szkoła jest 
kolejną formą podkreślającą istotę życia w grupie.  
W niej zaczynają się pierwsze przyjaźnie i uczucia. Każdemu z 
nas potrzebni są ludzie, na których można  liczyć i którzy 
mogą nam bezinteresownie pomóc. Mając rodzinę uczymy się 
wzajemnego wsparcia , dzielenia i szacunku. Małżeństwo jest 
kontynuacją i potwierdzeniem , że człowiek jest stworzony do 
życia w  rodzinie. 

Każdemu człowiekowi w dzieciństwie, w wieku 
dojrzałym i starości jest potrzebna rozmowa i obecność 
innych ludzi. 

Myślę, że samotność i życie w izolacji od innych źle 
wpływa na samopoczucie i psychikę człowieka. 

Uważam, że obecnie bardzo złym zjawiskiem jest to, 
że wiele ludzi decyduje się na samotne życie w pogoni za pracą 
i pieniędzmi, zapomina o uczuciach międzyludzkich. 

W ostatnio przeczytanej książce pt. „Ten Obcy”  
przedstawiona została sytuacja pewnego chłopca, która 
nawiązuje do opisywanego tematu. Zenek mając problemy  
z ojcem, uciekł od niego, znalazł przyjaciół, którzy pomogli mu 
wyjść z trudnej sytuacji.  

Dla mnie ważne jest, że mam przyjaciół, z którymi 
czasami się pokłócę, ale to nie znaczy, że nie mogę na nich 
liczyć. Cieszę się tym, że mam się z kim dzielić moimi 
uczuciami i tym, że ktoś naprawdę mnie potrzebuje. 
 



TORNISTER                                           numer 6 (101) – marzec 2016 

- 39 - 

Oliwia Gójska kl. VI c 
Zgadzam się ze słowami Matki Teresy z Kalkuty: „Dla 

ludzi nie trąd i malaria są najstraszniejszymi chorobami, ale 
samotność i poczucie, że dla nikogo nie jesteś ważny”. 

Gdy człowiek jest samotny,  często cierpi bardziej niż 
gdyby chorował na najcięższe choroby. 

Samotność doskwierała również bohaterom powieści 
Ireny Jurgielewiczowej pt. „Ten Obcy”. Zenek Wójcik, 
któremu zmarła mama uciekł do ojca alkoholika. Nie chciał być 
jednak sam i postanowił odszukać swojego wuja, który mógłby 
się nim zaopiekować. Podczas poszukiwań spotkał na swojej 
drodze prawdziwych przyjaciół, którzy pomogli mu odnaleźć 
wuja. Ula, Pestka, Marian i Julek na początku nie rozumieli 
samotnego i zamkniętego chłopca. Ula najlepiej go rozumiała, 
ponieważ też była samotna. Mama Uli rozwiodła się z jej 
ojcem, a gdy umarła, Ulą zajęły się jej ciotki. Ojciec nie miał 
czasu aby zająć się córką. 

Ula pomagała innym dzieciom zrozumieć Zenka. Gdyby 
nie przyjaciele, jakich Zenek spotkał, jego życie mogłoby 
wyglądać inaczej. Może nigdy nie znalazłyby wuja i nadal byłby 
bardzo samotny.  

Człowiek, który jest samotny czuje się niepotrzebny, 
odrzucony i trudno zaufać mu innym ludziom. Trzeba 
zauważać ludzi samotnych i próbować im pomóc. W życiu 
każdego człowieka ważna jest bliskość rodziny i przyjaciół, 
którzy są dla nas wsparciem w trudnych sytuacjach. Wszyscy 
potrzebujemy miłości, zrozumienia i pomocy innych ludzi. 
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CZY WIESZ, ŻE… 
Karolina Ręczajska kl. VIa 

1. Wystarczy zamknąć w pomieszczeniu 57 osób, by mieć 
99 proc. pewności, że dwie z nich mają urodziny tego 
samego dnia? 

2. Indie mają kartę praw dla krów?  

3. Obecnie Facebooka używa tyle osób, ile zamieszkiwało 
Ziemię w 1804 roku.? 

4. Słonie są jedynymi zwierzętami, które nie potrafią 
skakać? 

5. Zapalniczkę wynaleziono wcześniej niż zapałki? 

P. S. Przyjrzyjcie się i policzcie – ile nóg ma słoń na rysunku? 
(złudzenie optyczne)  
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DLACZEGO LUBIMY ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
Aleksandra Mazur kl. Va 

 

1. Święta wielkanocne to najważniejsze święta w roku. 
2. Przed świętami przygotowujemy pisanki, żeby w sobotę 
poświecić je z innymi produktami w kościele. 
3. Spotykamy się z całą rodziną 
przy wspólnym śniadaniu. 
4. W powietrzu czuć przyjemny 
zapach wiosny. 
5. Mamy wolne w szkole. 
6. Lubię ciasta np. mazurek, 
babkę wielkanocną i inne smaczne 
potrawy. 
7. Spędzamy czas z rodziną. 
8. Jest taka zabawa w szukanie 
jajek wielkanocnych w ogrodzie. 
9. Możemy leniuchować. 
10. Dzięki Lanemu Poniedziałkowi są to święta z humorem ;) 
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Paulina Laskowska kl. VIa 
 

Jak masz na imię? 
Jestem Połełek. 
 

A czym się interesujesz? 
Kośmiosiem i gwiazdkami. 
 

A gdzie jest kosmos? 
Tam wysoko, gdzie samolociki latają i 
kosmity są. 
 

Kim jest kosmita? 
To taki mały potworecek z duzimi oczami. 
 

A co robią kosmici? 
Siedzią na gwiazdeckach i polują na ludziów, a jak ludź do nich 
przyleci to daje im ciastecka i mleko bo astlonauci musią pić 
mleko, żeby mieć duzio siły latać. 
 

Ludzie potrafią latać w kosmos? 
Tak, bo budują duzią rakiete i lecą z maskami na buzi wysoko. 
 

Kim chcesz zostać w przyszłości? 
Chce być taki duzi jak tatuś i być astlonautą. 
 

Co robi astronauta? 
Poluje na kosmita i zabiera niegrzeczne dzieci do kośmosiu. 
 

A kogo zabrałbyś do kosmosu? 
Tate i mame i Ciebie i dużo kolegi. Ale nie chcie ci juś mówić 
bo głoś mi się skończył. 
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Karolina Ręczajska kl. VIa 

 
31 MARCA - ŚWIATOWY DZIEŃ BUDYNIU 

 
Skoro to święto, choć należące raczej do tych 

nietypowych, świętujmy je z pucharkiem budyniu w dłoni. 

Ma wiele smaków - spośród nich waniliowy, 
śmietankowy i czekoladowy są najpopularniejszymi. Jednak 
producenci starają się, żebyśmy mieli w czym wybierać, nie 
raz zaskakując nas swymi pomysłami. Natomiast 
przygotowując go samodzielnie, mamy wręcz nieograniczone 
możliwości - możemy do niego dodać co tylko przyjdzie nam do 
głowy, np. bakalie, suszone banany, bitą śmietanę czy sos 
czekoladowy. 

Budyń - to o nim mowa, 31 marca, jest jego dzień.  
Z pewnością ucieszy to wszystkich jego miłośników, tych 
małych i tych całkiem dużych. Skoro to święto, choć należące 
raczej do nietypowych, 
świętujmy je z pucharkiem 
budyniu w dłoni. 
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Kinga Sęktas kl. Va 
 

KRÓLIKI 
 

Królik baranek- to królik  
z długimi, oklapniętymi uszami. Króliki 
rosną do 40 cm i żyją ok. 8 lat. 
Występują w kolorach: szary, popielaty, 
czarny, srokaty, brązowy, pomarańczowy, 
a nawet czerwony i żółty! Gdy trzyma się 
królika w klatce, zwierzę kopie i skacze, 
wysypując trociny lub podłoże.  
Ja trzymam swojego królika w pustym 
250-litrowym akwarium (bez pokrywy, światła i oczywiście 
wody). Dzięki temu królik nie śmieci. Akwarium musi stać na 
gąbce lub styropianie, żeby nie pękło. Można je postawić na 
szafce, ale nie za wysoko. 

Inne rasy królików to: rex, miniaturka, angora, 
belgijski, olbrzym, lwi i około 100 innych ras.  

Miałam już 3 króliki. Pierwszy to właśnie baran, miał na 
imię Tuptuś, drugi - mini rex, miał na imię Pipsi, trzeci 
miniaturka, miała na imię Tonia, a czwarty baranek Blanka. 
Polecam kupić królika choć gdy się wsadzi rękę do klatki lub 
akwarium, królik  uzna to za swoje terytorium i może 
podrapać.  
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ZIEMNIACZKI … Z FASOLI 

Karolina Chaberska kl. VIa 
                   
Składniki: 
1 szklanka fasoli Duży Jaś 
1 tabliczka gorzkiej czekolady 
4 łyżki cukru pudru  
1 łyżka kakao zwykłego  
Kakao słodkie  
Migdały 
Wiórki kokosowe 
 
Sposób przygotowania: 
Ugotować 1 szklankę fasoli Duży Jaś. Zetrzeć jedną tabliczkę 
czekolady na małych oczkach. Dodać do oddzielnej miski 
jeszcze ciepłą fasolę i rozgnieść. Dodać do fasoli startą 
czekoladę i wymieszać. Dodać garść migdałów i zmiksować to 
wszystko. Dodać 4 łyżki cukru pudru i 1 łyżkę kakao i dokładnie 
wymieszać. Formować małe kulki i obtaczać  w kakao słodkim, 
migdałach lub wiórkach kokosowych. 
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CUD WIELKANOCNY 
Br. Tadeusz Ruciński FSC (ze strony: Prasa.wiara.pl) 

 
Ktoś, patrząc na wielkanocnego baranka, może się zdziwić, 

gdy usłyszy, że to „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana”. Wiadomo, 
że to o Pana Jezusa chodzi, ale dlaczego nie przypomina Go jakiś 
lew, ale baranek? Baranka zwycięży pierwszy lepszy pies, nie 
mówiąc już o jakichś drapieżnikach. Czy może być ktoś zarazem 
mały i wielki, łagodny i potężny, bezbronny i zwycięski. Jak to jest? 
Kto nam coś o tym opowie, ale nie jakąś bajkę, tylko coś, co się 
zdarza tu i teraz! 

Mała Agnieszka bardzo bała się przechodzić koło domu pana 
Nagrobnego, bo za niskim płotem biegały, szczerząc kły, trzy 
rottweilery – wielkie, okrutne bestie. Już kiedyś jeden ją pogryzł, 
więc bała się tym bardziej. Ciekawe tylko, czego albo kogo bał się 
pan Nagrobny, spuszczając takie groźne psy i nie wychodząc prawie 
z domu ponurego jak... grób? 

Było to rano w Wielkanoc. Agnieszka biegła do domu  
z kościoła po rannej Mszy – taka szczęśliwa, jakby nie tylko Komunię 
przyjęła, ale i połowę wiosny... Nagle na chodniku, obok domu pana 
Nagrobnego, zobaczyła małego, białego, żywego baranka, który nie 
wiadomo skąd się tam wziął. Psy rozwścieczone skakały na 
ogrodzenie, żeby się na niego rzucić. Agnieszka nie chciała nawet 
myśleć, co zostałoby z baranka, gdyby go dopadły. Podeszła do niego 
i wzięła go na ręce. Poczuła, jak jego maleńkie serce stuka 
szybciutko ze strachu. Przytuliła go do siebie bardzo czule. I wtedy 
ze swojego ponurego domu wyszedł pan Nagrobny, brudny i ponury, 
jakby nic nie wiedział o świętach Wielkanocy. Zobaczył Agnieszkę  
i krzyknął: 

– Ty, mała, oddawaj to jagnię, bo psy spuszczę i was oboje 
rozszarpią! 
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Agnieszka zadrżała ze strachu, ale przycisnęła baranka 
jeszcze mocniej i zawołała odważnie: 

– Oddam go, jeśli pan obieca, że mu nic złego nie zrobi. 
Pan Nagrobny wyszedł ze swoimi psami zza ogrodzenia. 

Agnieszka drżała teraz tak samo jak baranek. Psy warczały groźnie, 
a pan Nagrobny wyciągnął po baranka brudną rękę... 

Wtedy Agnieszka powiedziała: 
– Niech pan dotknie go tutaj i poczuje, jak mu trwożliwie 

bije serce – i odsłoniła baranka. 
Brudna ręka dotknęła bielutkiej wełny... Nagle zadrżała  

i opadła. Psy przestały warczeć, a w oczach pana Nagrobnego 
zaświeciły łzy, jakby gdzieś w nim lód zaczął topnieć. 

– Dlaczego chciałem ci zrobić krzywdę, maleńki? – powiedział 
cichutko, głaszcząc czule baranka. – Widzisz, mała, myślałem, że mi 
serce umarło na amen... A teraz się poruszyło i puka... To bezbronne 
maleństwo je obudziło 

– Czyli zmartwychwstało! – dodała Agnieszka. A wie pan 
dlaczego? Bo dziś Wielkanoc! 

Nagle baranek zeskoczył jej z rąk i pobiegł gdzieś, a żaden  
z psów nie ruszył za nim... 

– Może pan się umyje 
i pójdzie do kościoła? – 
powiedziała Agnieszka. – To 
Pan Jezus pomógł panu 
zmartwychwstać... A potem 
do nas, na śniadanie… 
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Wyszukała Karolina Szlifarska kl. VIa 
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MARCOWA KRZYŻÓWKA 

Julia Cembrowska kl. IVc 
 

 
 
 
 
 
 

              1 
      

W I O S N A 
 2 

 
P R Z E B I Ś N I E G I 

3 
 

B A R A N E K 
     4 

      
L I Z A K 

  5 
   

Ż O N K I L 
    6 C Y T R Y C A 

      7 
      

N O G A 
   8 L A R Y N G O L O G 
   9 

   
P R O C A 

     

              

              1 Pora roku, w której przyroda ożywa, 
    2 Białe kwiaty, które zakwitają na wiosnę, 

   3 Na Wielkanoc z cukru, 
       4 Słodki, do lizania, 

        5 Żółty wiosenny kwiat, 
       6 Kwaśny owoc, 

         7 Dolna kończyna ciała człowieka, 
     8 Leczy gardło, 

         9 Do strzelania, 
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WIELKANOCNE KOLOROWANKI 
Wyszukała Angelika Ciborowska kl. IVc 
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