
TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 8(103) – maj  2016  nakład 80 sztuk CENA 2,00 zł 

Dla niektórych maj to miesiąc maryjny, dla innych 
miesiąc miłości, a jeszcze dla innych miesiąc poświęcony 
książkom.  

W naszym numerze przeczytacie  
o kapliczce „Na Zjawieniu” (s. 58), dowiecie 
się, jakie książki lubią nauczyciele (s. 19). Zuzia 
opowiada o Światowym Dniu Książki (s. 33); 
Paulina pisze o miłości (s. 35); Julka wspomina 
majówkę we Lwowie (s. 37); Milena wymienia 
ciekawostki o ludzkim ciele (s. 49), a Igor z kl. 
IIa ze swoją mamą przybliżają nam historię 
adopcji ich psa Luny (s. 46).  

Oczywiście, to nie wszystko. 
Zapraszamy do czytania! I przypominamy  
o Dniu Mamy (26 V)! 
 

 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:  
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ 
SZKOLE? – s. 3-4; 
 Warte pochwały! – s. 5-7; 
 Tajemniczy ogród w Sejmie 

czy w Wilanowie? – s. 8-9; 
 Trening efektywnego uczenia 

się – s. 10-11; 
 Eksplozja w Gdyni na 

Mistrzostwach Polski – s. 11-12; 
 Spotkanie w gimnazjum – s. 13 
 Podróż w przeszłość – s. 14; 
 Kto rządzi Nibylandią? – s. 15 
 Sprawdzian trzecioklasistów – 

s. 15; 
 Kasianiecka rozmawia  

o prawach dziecka i odwiedza 
Polin – s. 16; 

 225. Rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja – s. 17-18; 

ZDANIEM NAUCZYCIELI 
 Sonda na przerwie „Jaki 

gatunek książek lubi Pani/Pan 
czytać najbardziej?” -  
 s. 19-20; 

 Zdaniem eksperta – s. 21; 
 Profilaktyka w szkole - s. 22-

23; 
ZDANIEM UCZNIÓW 
 Sonda na przerwie „W czym 

jesteś dobry/dobra?” - s. 24; 
 Warto przeczytać – s. 25;  
 Szkolne perełki – s. 26-29; 

 Sportowe sukcesy dziewcząt – 
s. 30-31; 

 Nasza klasa Va – s. 31-32; 
 Opowiem Wam o… - s. 33-35; 
 Czym żyjemy? – s. 35-36; 
 Majówka we Lwowie –  

s. 37-40; 
 Zeszyty uczniowskie –  

s 40-41;  
 Matematyka jest fajna! – 

 s. 42-44;  
 3 pokolenia w „Tornistrze” –  

s. 45 
INNE 
 Luna już znalazła swój dom – 

s. 46-48; 
 30 ciekawostek o ludzkim ciele 

– s. 49-52; 
 Moje hobby – bieganie –  

s. 52-53; 
 Kartka z kalendarza – s. 54-55; 
 Rozmowa z trzylatkiem – s. 56-57; 
 Zabawa dla stałych 

czytelników Tornistra – s. 57; 
 Kapliczka „na Zjawieniu”  

w Olszewicach – s. 58-59; 
 Czy wiesz, że…- s. 60; 
 Jedz zdrowo! - s. 61; 
 Majowa krzyżówka – s. 62;  
 Origami – Pies – s. 63; 
 English Zone – s. 64-65; 
 Kolorowanki dla młodych –  

s. 66-67. 



 

 

 W dniach 20-30 kwietnia  w naszej szkole trwała loteria 
 "Wylosuj pluszaka za piątaka". Organizatorem wydarzenia 
było koło młodych przyrodników.  Do 
wylosowania były nie tylko pluszaki,  
ale również gry, książeczki, pisaki, pendrivy, 
etui na tablet, gry, kolorowe  pisaki i wiele 
innych gadżetów. Zainteresowanie zabawą 
było bardzo duże, a pluszaki robiły wrażenie.  

 
 Od 10 lat  członkowie koła przyrodniczego realizują 
ogólnopolski projekt  "Pomóż kasztanowcom". Działania mają 
na celu ochronę kasztanowców w kałuszyńskim parku przed 
szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.  Działania są prowadzone 
przy współpracy z Urzędem Miejskim w Kałuszynie. Obecnie 
stosujemy dwie metody. Co roku na przełomie marca i kwietnia 
 prowadzona jest metoda mechaniczna,  polegająca na 
otoczeniu pnia opaską nasączoną klejem i feromonem samicy. 
Natomiast pod koniec kwietnia zakładamy pułapki feromonowe. 
29 kwietnia  członkowie koła młodych przyrodników, przy 
pomocy pracowników Urzędu Miejskiego, zawiesili kominki 
zawierające feromon samicy szrotówka oraz truciznę.   
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Pułapki pozostaną na drzewach do września w celu odłowienia 
samic owada.  Dzięki temu kałuszyńskie kasztanowce cieszą 
 swoim urokiem do późnej jesieni. (Opiekun koła: Krystyna 
Raczyńska vel Wasiluk)  

 W kwietniu i maju uczniowie klas I – III brali udział w 
zajęciach udzielania pierwszej pomocy. Spotkania dla każdej 
klasy prowadziła nasza szkolna pielęgniarka Pani Anna Sadoch. 
Wiedza i umiejętności przekazane za warsztatach na pewno 
przydadzą się naszym najmłodszym uczniom. 

 5 maja miała miejsce kolejna odsłona szalonego roku 
szkolnego. Tego dnia kto żyw, chodził po szkole  w okularach – 
optycznych, słonecznych, 
tekturowych, szalonych itp. Przed 
nami jeszcze wspólna zabawa  
w czerwcu. Wtedy będziemy nosić na 
głowie szalone fryzury  

 W maju nasza szkoła jest organizatorem  dwóch 
konkursów powiatowych – Konkursu „Z mitologią za pan brat”  
i Powiatowego Konkursu Jednego Wiersza. Relację z obu 
wydarzeń przedstawimy w numerze czerwcowym. 
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 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI 
POŚWIĘCONY ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA 
SIENKIEWICZA 
I miejsce - drużyna Szkoły 
Podstawowej w Kałuszynie w składzie: 
Aleksandra Danowska - kl. VIb 
Małgorzata Grubek - kl. VIb  
Aleksandra Gniado - kl. VIc 
Julia Makowska - kl. VIc 
Opiekunowie: p. Monika Marciniak,  
p. Katarzyna Berska 
  
  X  WOJEWÓDZKI  PRZEGLĄD  TWÓRCZOŚCI 
 ARTYSTYCZNEJ  KULTUROMANIAK 2016 
kategoria: plastyka kl. IV - VI 
I miejsce - Maja Leszczyńska Kl. VIc  
opiekun: p. Wanda Stryczyńska 
II miejsce – Maria Berska Kl. IVa  
opiekun: p. Teresa Kowalska 
wyróżnienie - Julia Cembrowska Kl. IVc  
opiekun: p. Wanda Stryczyńska 
 

 II miejsce w WIOSENNYM TURNIEJU PIŁKI 
SIATKOWEJ DZIEWCZĄT O PUCHAR DYREKTORA SP 
W MROZACH 
Opiekun: p. Mariusz Prekurat     
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 V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI 
OBCOJĘZYCZNEJ 
wyróżnienie - Dominika Dmowska kl. IIIc 
Opiekun: p. Wanda Stryczyńska 
 

 IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY   
etap powiatowy 
Aleksandra Gniado - I miejsce 
opiekun Krystyna Raczyńska vel Wasiluk 
 

etap szkolny 
Aleksandra Gniado  I miejsce 
Julia Grzywacz  I miejsce 
Natalia Rzewnicka  II miejsce 
 

 XIX Mistrzostwa Polski Cheerleaders   
ZESPÓŁ EKSPLOZJA   
VI MIEJSCE -  ZESPOŁY JUNIOR  FREESTYLE POM    
Maria Gontarska, Paulina Wąsowska - I miejsce  
w CHEER HIP HOP Duety  JUNIOR   
Maria Gontarska, Paulina Wąsowska - IV miejsce 
w Freestyle Pom  Duety  JUNIOR 
Daria Maria Mańk, Aleksandra Kopeć - V miejsce 
w Freestyle Pom Duety JUNIOR                  
Roksana  Więcko, Anna Mroczek - V miejsce  
w POM DANCE  Duety JUNIOR MŁODSZY 
Weronika Grabska,  Maja Kołak - VI miejsce  
w POM DANCE Duety JUNIOR MŁODSZY 
 Opiekun p. Katarzyna Berska 
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 XII edycja konkursu "Zbiórka makulatury" - etap 
szkolny 
I miejsce  Krzemińska Zuzanna kl. Id - 910 kg 
II miejsce Boruciński Igor kl. IIa - 613 kg 
III miejsce Michał Abramowski kl. Vc - 566 kg 

 
 Wyniki szkolnych eliminacji 
konkursu "OMNIBUS" 
  
klasy I-III 
1. Magda Wąsowska kl. IIIc - 
27pkt 
2. Zofia Kurowska kl. IIc- 26 pkt 
3. Alan Abramowski kl. IIIa - 24pkt 
3. Mikołaj Lewiński kl. IIIb - 24pkt 
  
klasy IV - VI 
1. Karolina Ręczajska kl. VIa - 28pkt 
2. Radosław Bujański kl. VIc - 26pkt 
3. Bartłomiej Friedek kl. VIb - 25pkt 
 
 X Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej 
KULTUROMANIAK 2016 
TANIEC Kategoria: szkoły podstawowe kl. IV – VI 
III miejsce – Eksplozja 
Opiekun: Katarzyna Berska 
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TAJEMNICZY OGRÓD W SEJMIE  
CZY W WILANOWIE? 

Uczestnicy wycieczki z klasy Vb 
 

Dnia 19 kwietnia 2016 roku klasy V wybrały się na 
wycieczkę do Warszawy z panią Anną Wolską, Joanną 
Bielińską, Moniką Marciniak i Katarzyną Mroczek. O godzinie 
7.30 zebraliśmy się na pętli i prawie o czasie wyruszyliśmy 
autokarem w drogę. Bez większych przygód i przykrych 
incydentów dotarliśmy na miejsce około godziny 9.10.         

Pierwszym punktem programu był Teatr Buffo,  
w którym obejrzeliśmy spektakl pt. ,,Tajemniczy ogród". 
Przedstawienie bardzo nam się podobało, a w szczególności 
interpretacja utworu i gra aktorów. Twórców sztuki 
teatralnej nagrodziliśmy gromkimi brawami.  

Z teatru przeszliśmy do budynku Sejmu RP. 
Odwiedzenie tego miejsca było możliwe dzięki uprzejmości 
Ministra Środowiska Pana Jana Szyszki, który niedawno gościł 
w naszej szkole i zaprosił nas do 
Sejmu. Na co dzień mogą tam 
wchodzić jedynie wycieczki ze szkół 
ponadgimnazjalnych. Po dopełnieniu 
formalności w Dziale przepustek, 
przeszliśmy kontrolę pirotechniczną  
i rozpoczęliśmy zwiedzanie budynku.  
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Pan przewodnik w interesujący sposób opowiadał nam  
o historii tego obiektu i pracy parlamentarzystów. Mieliśmy 
okazję spacerować po sejmowych korytarzach, a także 
obserwować salę posiedzeń sejmu. Widzieliśmy lożę 
Prezydenta RP oraz miejsce przyporządkowane posłom. 
Zaskoczyła nas mównica dla osób niepełnosprawnych, 
usytuowana obok mównicy głównej. Pozwolono nam zająć 
miejsca w galerii dla publiczności i wykonać pamiątkowe 
zdjęcia.  

Z sejmu pojechaliśmy do Wilanowa, a tam zwiedziliśmy 
Muzeum Pałacu Króla Jana III, a także odwiedziliśmy 
przypałacowy park. Największe wrażenie zrobiły na nas piękne 
eksponaty, bogato zdobione meble i wspaniałe malowidła na 
sufitach i ścianach.  

W drodze powrotnej zajechaliśmy do McDonald`s. Po 
posiłku i zabawie bezpiecznie wróciliśmy do naszych domów.  
Wszyscy byli bardzo zadowoleni i pełni wrażeń. Mamy nadzieję 
że uda nam się jeszcze kiedyś odwiedzić te przepiękne  
i interesujące miejsca. 
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TRENING EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ 
Karolina Szlifarska i Wiktoria Rucińska kl. VIa 

 

W kwietniu do naszej szkoły przyjechał psycholog  
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Lublina, który   
w klasach 2-6 przeprowadził warsztaty – trening efektywnego 
uczenia się. 

Na zajęciach uczyliśmy się, jak w prosty sposób 
zapamiętać informacje oraz jak prawidłowo rozwiązywać 
zadania. W naszej klasie pan psycholog pokazał nam, jak na 
podstawie 10 liczb zapamiętać nazwy 10 najdłuższych rzek  
w Polsce. Okazało się to bardzo proste, ponieważ większość 
klasy po dłuższym czasie umiała je wymienić.  

Robiliśmy także wiele innych rzeczy np. na rysunku  
z kwadratów mieliśmy policzyć ile ich jest, następnie była  
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zabawa w detektywa, która polegała na znalezieniu w ciągu 
liter nazwy miast.  

Na końcu zajęć pan psycholog rozdał wszystkim klocki. 
Naszym zadaniem było ułożenie strzałki wykorzystując 
wszystkie klocki. Okazało się to nie najprostsze.  
W opakowaniu z klockami była też kartka, na której były 
przykładowe figury, które można było z nich ułożyć. Nam 
osobiście nie udało się tego zrobić, ale naszej koleżance 
Klaudii tak. Najbardziej podobał nam się sposób na 
zapamiętanie 10 nazw najdłuższych rzek. Warsztaty bardzo 
nam się podobały i chciałybyśmy, żeby było ich więcej. 

 
EKSPLOZJA W GDYNI  

NA MISTRZOSTWACH POLSKI 
Julia Cembrowska kl. IVc 

 
W dniach 8-11 kwietnia 2016r. zespół Eksplozja 

uczestniczył w Mistrzostwach Polski Cheerladers 2016  
w Gdyni. Pojechaliśmy inaczej niż zawsze, bo pociągiem. 
Zbiórka była o 3:45 rano w Mrozach. Najpierw dojechaliśmy 
do stacji Warszawa Wschodnia, a potem przesiedliśmy się do 
pociągu ICC, pojechaliśmy prosto do Gdyni. Na miejscu 
byliśmy ok. godziny 9:00. W hotelu odpoczęliśmy i o 13 
pojechaliśmy na próbę parkietu do hali Arena. Gdy wróciliśmy 
do naszych pokoi mieliśmy kolację.      
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Następnego dnia odbyły się już Mistrzostwa Polski. 
Dziewczyny z kategorii JUNIOR z Kałuszyna zostały 
sklasyfikowane na następujących miejscach w poszczególnych 
kategoriach Mistrzostw Polski: 

I miejsce duety CHEER HIP HOP 
IV miejsce duety Freestyle Pom 
V miejsce duety Freestyle Pom 
Kolejnego dnia występowały dziewczynki z kategorii 

wiekowej JUNIOR Młodszy i zajęły następujące miejsca: 
V miejsce duety POM DANCE duety 
VI miejsce POM DANCE duety 
Wszystkie dziewczyny były bardzo zadowolone  

z uzyskanych miejsc w Mistrzostwach Polski. Dla nas i dla 
naszych opiekunów zajęte miejsca to podziękowanie za trud  
i pot wylany na treningach. Po ogłoszeniu wyników 
spakowaliśmy się i pociągiem o 
godzinie 23 z Gdyni wyruszyliśmy do 
Kałuszyna. Na miejsce dotarliśmy 
około 5 rano, całe zdrowe i szczęśliwe. 
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SPOTKANIE W GIMNAZJUM 

Zuzanna Orzepińska kl 6a 

15 IV w gimnazjum w Kałuszynie (za ścianą) odbyło się 
spotkanie dla szóstoklasistów. Pani dyrektor wraz z trzema 
uczennicami przedstawiła nam prezentację, przygotowaną 
przez nasze starsze koleżanki. Opowiadała ona o problemach z 
którymi borykają się mieszkańcy Afryki. Może o tym nie 
wiecie, że gimnazjum finansuje 
naukę jednego afrykańskiego 
chłopca. W każdym miesiącu 
przesyła do niego przybory szkolne, 
a on co jakiś czas pisze do nich 
listy. Prezentacja była bardzo 
interesująca. Mam nadzieję, że my 
również będąc uczniami gimnazjum, 
będziemy uczestniczyć  
w podobnych projektach.  

Później były konkursy. Otrzymaliśmy naklejki i broszki 
z logo gimnazjum w Kałuszynie. Mogliśmy również obejrzeć,  
a nawet dotykać przedmioty pochodzące z Afryki. Bardzo 
podobało mi się to spotkanie. Mam nadzieję, że atmosfera  
w czasie naszej nauki w gimnazjum będzie równie przyjazna 
jak w czasie spotkania. 
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PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ… 
Magda Wąsowska kl. IIIc 

 

Opiszę Wam dzisiaj niezwykłą wystawę, którą 
oglądałam w Pałacu Kultury i Nauki. Ale od początku… 

Wystawa ta nosi tytuł „Wystawa Titanic” i można ją 
oglądać od 8 IV do 9 X br. w Polsce w PKiN w Warszawie. 
Nasza wychowawczyni (p. Agnieszka Broniarek) trzyma rękę 
na pulsie, więc my obejrzeliśmy ją już 11 kwietnia. Na 
wystawie zostały zgromadzone oryginalne przedmioty 
znalezione po katastrofie statku, który zatonął 15 IV 1912r.  
w Atlantyku. W tej katastrofie zginęło 1495 osób. Oglądałam 
kiedyś film o tym zdarzeniu, ale ta wystawa, te wszystkie 
przedmioty jeszcze bardziej podziałały na moją wyobraźnię. 
Poruszyła mnie historia małej dziewczynki, która utopiła się ze 
swoim tatą. Na wystawie można zobaczyć jej malutkie 
trzewiczki, które miała na sobie podczas katastrofy. Historii 
pasażerów i ich osobistych rzeczy słuchaliśmy na 
odtwarzaczach MP3. Zgromadzonych 
przedmiotów jest bardzo dużo. Są to: 
zdjęcia, pocztówki, ubrania, listy, 
filiżanki, talerzyki, biżuteria. Są 
nawet repliki pokoi, korytarz. 

Wystawa jest bardzo interesująca, dzięki niej 
poczułam się jak na pokładzie Titanica! Polecam. Magda 
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KTO RZĄDZI NIBYLANDIĄ? 
Paulina Zduńczyk kl. IIIc 

 
11 IV klasy IIIc i IIb pojechały do teatru Capitol na 

spektakl pt. „Piotruś Pan”. Spektakl opowiadał o Piotrusiu, 
który rządzi Nibylandią, krainą wiecznego dzieciństwa, 
marzeń i wyobraźni. Wszyscy oglądali go z wielkim podziwem  
i skupieniem. Grała piękna muzyka, było kolorowo  
i fantastycznie, a aktorzy odgrywali swoje role bardzo 
realistycznie.  

Po zakończeniu spektaklu mieliśmy zajęcia  
o aktorstwie. To był udany wyjazd. Bardzo lubię teatr. 

 
SPRAWDZIAN TRZECIOKLASISTÓW 

Wiktoria Rosłaniec kl. IIIc 
 

W piątek 15 kwietnia odbył się sprawdzian 
trzecioklasistów, który pisali wszyscy uczniowie klas trzecich. 
Najpierw pisaliśmy jęz. polski, potem matematykę, a na końcu 
przyrodę. Każdy sprawdzian trwał 45 minut.  

Moim zdaniem najtrudniejszy był j. polski. 
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KASIANIECKA ROZMAWIA O PRAWACH 
DZIECKA I ODWIEDZA POLIN 

Julia Cembrowska kl. IVc 
 

W dniu 04.05.2016r zespół Kasianiecka pojechał do 
Warszawy. Byliśmy w Zamku Królewskim i w Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN 

W zamku mieliśmy warsztaty na temat praw dziecka, 
były też dwie zabawy. W pierwszej chodziło o to, że 
dostaliśmy karteczki z jednym prawem dziecka i musieliśmy 
wytłumaczyć, co ono oznacza, w drugiej pani podzieliła nas na 
dwie drużyny damską i męską. Potem dwie drużyny usiadły  
w kole i na środek pani położyła jedną pomarańczę. Drużyna 
damska musiała obrać skórkę, a męska zrobić sok. Każdy rzucił 
się na tą jedną pomarańczę. Złapałam ją pierwsza  
i zapytałam co musimy zrobić z tym owocem. Pani prowadząca 
warsztaty powiedziała, że jesteśmy pierwszymi, którzy tak 
postąpili. Na każdej buzi był uśmiech. 

W Muzeum Polin dostaliśmy specjalny telefon. 
Odsłuchiwaliśmy informacje o kulturze żydowskiej, 
dowiedzieliśmy się, co to jest synagoga, itp. Były pokazane 
pokoje jak w starym żydowskim mieszkaniu, był też 
przedstawiony targ. Warto odwiedzić to wyjątkowe miejsce. 

Gdy wracaliśmy byliśmy w McDonald’s Po powrocie 
byliśmy bardzo zadowoleni.  
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225. ROCZNICA UCHWALENIA  
KONSTYTUCJI 3 MAJA 

Zuzanna Orzepińska kl VIa 
 

225 lat temu uchwalono 
Konstytucję 3 Maja. We wtorek 
w naszym mieście odbyły się 
uroczyste obchody tego 
ważnego dla naszego kraju 
wydarzenia. Świętowanie rozpoczęliśmy mszą świętą w 
kościele, po której mieszkańcy przeszli pod pomnik 
„Bojownikom o Niepodległość”. Tam liczne delegacje złożyły 
kwiaty. 

Następnie wiele osób udało się do Domu Kultury. 
Zgromadzonych gości przywitał Pan dyrektor Marian Pełka. 
Następnie głos zabrała Pani Henryka Sęktas – zastępca 
burmistrza i Pan Olszewski – lokalny poeta ze swoim wierszem. 

Po krótkiej części oficjalnej rozpoczęła się część 
artystyczna. Ten rok obfituje w rocznice, bo w 2016 roku mija 
600 lat od powstania Kałuszyna, a 1050 lat temu książę Polan 
Mieszko I przyjął chrzest. Program zaprezentowany przez 
miejscowe zespoły: „Kasianiecka”, „Fleciki”, „Eksplozja”, 
„Razem” nawiązywał nie tylko do rocznicy 3 Maja, ale również 
do wymienionych wcześniej wydarzeń.    
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Na początek na scenie pojawiły się dzieci  
z Kasianiecki. Mimo, że wiele z nich dosięgła potężna trema,  
a niektóre może nawet podwójna, bo występowały po raz 
pierwszy, mali artyści pokazali się z jak najlepszej strony. 
Całości dopełniła niezwykła scenografia. Scenę ozdobił obraz 
Jana Matejki, który powstał w setną rocznicę Konstytucji  
3 Maja, a jego oryginał możemy podziwiać w galerii Zamku 
Królewskiego w Warszawie. 

Autorkami scenariusza były Panie Teresa Kowalska  
i Katarzyna Berska, które również przygotowały do występów 
trzy zespoły, a szkolne Fleciki przygotowała Pani Wanda 
Stryczyńska.  

Myślę, że ten dzień, wszystkim obecnym na długo 
pozostanie w pamięci, szczególnie że zupełnie na zakończenie 
czekała na nas słodka niespodzianka – wspaniały, rocznicowy 
tort z herbem Kałuszyna. 
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Sonda na przerwie 

JAKI GATUNEK KSIĄŻEK LUBI PANI/PAN 
CZYTAĆ NAJBARDZIEJ? 

Karolina Szlifarska kl. VIa 

Marek Pachnik - Zastanawiałem się długo, czy Was okłamać! Bo 
zdawać się może, że moja odpowiedź nie jest pożądaną  
w szkole, oczekiwaną przez Waszych rodziców, jeżącą włosy 
na głowie nauczycieli! 
Oto mój coming out – nie lubię czytać książek! 
Agnieszka Wierzbicka – reportaże i kryminały.  
Joanna Bielińska – kryminały. 
Agnieszka Borucińska – wszystkie. 
Agnieszka Broniarek – kryminały. 
Izabela Borucińska – obyczajowe  
i thrillery.  
Mariusz Prekurat – przygodowe  
i historyczne. 
Krystyna Jędrzejkiewicz – wszystkie. 
Elżbieta Kalisz – o tematyce 
historycznej. 
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Magdalena Kłoszewska – fantastyczne, kryminały i horrory. 
Dorota Kobeszko – biograficzne i obyczajowe. 
Ewa Zalewska – psychologiczne. 
Teresa Kowalska – biograficzne, historyczne i przygodowe. 
Monika Marciniak – psychologiczne  
i takie, które mają zaskakujące zakończenie. 
Grażyna Michalska – kryminały. 
Katarzyna Mroczek – obyczajowe.  
Barbara Chrościcka – z zadaniami z matematyki, a jeszcze 
bardziej gazetki. 
Barbara Pachnik – obyczajowe i romanse. 
Ewelina Pachnik – Lubię powieści oparte na faktach. 
Ewa Paruzal – horrory z czarnej serii. 
Katarzyna Pawlikowska – kryminały. 
Katarzyna Berska – obyczajowe, fantastyczne i motywujące. 
Ewa Przybysz – thrillery i psychologiczne. 
Krystyna Raczyńska – biograficzne. 
Wanda Stryczyńska – Nie mam czasu na czytanie książek. 
Wiesława Szymańska – przygodowe i historyczne. 
Alicja Wąsowska – melodramaty. 
Lidia Wierzbicka – kryminały. 
Dominika Włodarczyk – przygodowe. 
Anna Wolska – thrillery, kryminały i historyczne. 
Sławomira Wójcik – thrillery i kryminały. 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 

Karolina Chaberska kl. VIa 
Czy w najbliższym czasie planowany 
jest remont łazienek uczniowskich? 

 
 
Nie. Na razie remontu nie przewiduję. Nie ma 

potrzeby. Ale mam kilka próśb do wszystkich uczniów za 
pośrednictwem „TORNISTRA”. Nie! Nie do wszystkich! Do 
garstki, która utrudnia życie pozostałym.  

- Nie skaczcie po deskach sedesowych; 
- nie mażcie po lustrach, drzwiach, ścianach; 
- nie wrzucajcie jabłek, kanapek, rolek papieru 

toaletowego do sedesu; 
- nie sikajcie obok; 
- nie wyrzucajcie mydła przez okno; 
- spuszczajcie wodę z ekskrementami po udanej 

defekacji czy jak kto woli ekskrecji (pędźcie do słownika). 
Starajcie się zachowywać tak samo w szkolnych 

toaletach jak w domowych. 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 
 AGRESJA 

 
„Kwiat potrzebuje słońca, aby być kwiatem, 
Człowiek potrzebuje miłości, aby być 
człowiekiem”                         
                                           (Phil Bosmans) 
 

Agresja nie jest problemem nowym. I nie powstaje  
z niczego. Najczęściej pojawia się wtedy, gdy nie umiemy 
stanu napięcia, rozdrażnienia, złości pokonać, opanować. Aby 
to zrobić trzeba nauczyć się radzenia sobie z „trudnymi” 
emocjami, nauczyć się empatii (wczuwania się w stan drugiego 
człowieka), nauczyć się wyrażania uczuć. Nie ma rodziny, 
klasy, szkoły bez problemów, konfliktów, różnic zdań.  
W każdej sytuacji warto starać się o dialog. Nawet trudny, 
burzliwy, bo póki jest dialog, wymiana zdań, nie ma 
zwycięzców i pokonanych – wygrywają wszyscy. Bo znamy 
wówczas oczekiwania, pragnienia naszych rozmówców  
i możemy im wyjść naprzeciw. Wiemy co się dzieje, co boli  
i gdzie boli. 

 Przed agresją chroni też fakt, że rodzice, 
nauczyciele dają przykłady rozwiązywania konfliktów 
pokojowo. Dzieci naśladują dorosłych – nie tylko gdy są małe.  
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Kilka lat temu na bilbordach ukazała się poważna twarz 
małej dziewczynki i hasła: 

SZANUJ MNIE – żebym umiała szanować 
WYBACZ – żebym umiała wybaczać 
SŁUCHAJ – żebym umiała słuchać 
NIE BIJ – żebym nie biła 
NIE PONIŻAJ – żebym nie poniżała 
ROZMAWIAJ ZE MNĄ – żebym umiała rozmawiać 
NIE WYŚMIEWAJ – żebym nie wyśmiewała 
NIE OBRAŻAJ – żebym nie obrażała 
NIE LEKCEWAŻ – żebym nie lekceważyła 
UCZĘ SIĘ ŻYCIA OD CIEBIE! 
Czynnikiem znacznie ograniczającym agresję jest 

udział  w różnych formach aktywności pozalekcyjnej. Warto 
zachęcać dzieci do: 

- uprawiania sportu 
- nauki języków 
- udziału w kołach zainteresowań. 
To jest potrzebne i ważne, bo podnosi samoocenę, 

rozszerza krąg znajomych, uprzyjemnia życie. Trzeba 
pamiętać, że wolny czas z powodu braku atrakcyjnej oferty 
może być wykorzystany niewłaściwie – na udział w grupach 
nieformalnych, na różne niebezpieczne eksperymenty. 
Zachęcajmy do takich zajęć, które pomogą rozwinąć skrzydła, 
zrealizują marzenia. 
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Sonda na przerwie 

W CZYM JESTEŚ DOBRY/A? 
Kinga Sektas kl. Va 

 
IB - Daria Jackowicz - w malowaniu 
ID - Maja Kalinowska - w dodawaniu 
IIB - Maja Nastaga - w tańcu 
IIIA - Maciej Kubuj - nie wiem 
IIIC - Paulina Skoniecka - w tańcu 
IVB - Ewelina Pikora - w graniu na flecie 
VA - Klaudia Tkaczyk- w unihokeju              
Jakub Skoniecki- w piłce nożnej                                              
Eryk Gomza- w historii                                                                 
Mieszko Janiak- w piłce nożnej 
VB - Laura Pietrzak- w kłamaniu                     
Julia Muszelik- w W-F-ie 
VIA - Paulina Laskowska- w robieniu naleśników 
VIC - Aleksandra Gniado- w uczeniu się języków obcych 
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Zuzanna Orzepińska VIa 

 

W tym numerze chciałabym zachęcić wszystkich 
czułych i wrażliwych czytelników do przeczytania książki  
W. Bruca Camerona „Misja na czterech łapach”. 

Jest to, jak mówi autor „powieść dla ludzi”. Głównym 
bohaterem książki jest kundelek, który ma krótkie i smutne 
życie. Jego kolejnym wcieleniem jest złotowłosy szczeniak, 
który posiada dom i kochającą rodzinę. Kocha swojego pana 
Ethana i dożywa z nim spokojnej starości. Odchodzi z tego 
świata myśląc, że wykonał już swoją misję. Niestety to 
nieprawda. Ma nowych właścicieli, inne imię, ale nadal pamięta 
chłopca. Czy odkryje cel swojej życiowej misji? Kiedy skończy 
swoją ziemską podróż? Czy 
wróci do Ethana? Tego 
dowiecie się, kiedy 
przeczytacie „Misję na 
czterech łapach”. 

Miłej lektury. 
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Karlina Chaberska, Wiktoria Rucińska  
i Karolina Szlifarska kl. VIa 

 
Wywiad z Zuzanną Orzepińską kl. VIa  

Jej sukcesy w bieżącym roku szkolnym to: III miejsce  
w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Krzysztofa 
Kolbergera „Czaruję słowami o swoich radościach nie-
radościach”; III miejsce w IX Powiatowym Konkursie 

Historycznym „Śladami najstarszych cywilizacji”; wyróżnienie 
w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym "Henryk 

Sienkiewicz - geniusz skupiający w sobie ducha narodu, pełen 
wyjątkowych zasług jako pisarz epicki"; II miejsce  

w Wojewódzkim Konkursie Poezji im. Stefana Gołębiowskiego 
 
1. Co inspiruje Cię do brania udziału w różnego rodzaju 
konkursach i do osiągania wspaniałych wyników w nauce? 
         - Do pierwszego konkursu, w jakim wzięłam udział 
zachęciła mnie moja Pani polonistka K. Osińska. Był to konkurs 
poetycki. Mimo, że mój wiersz nie został nagrodzony, nie 
zniechęciłam się i próbowałam swoich sił w wielu innych 
konkursach, nie tylko polonistycznych. Kiedy niektóre z nich 
kończyły się sukcesem, nie spoczywałam na laurach, tylko 
pracowałam dalej, chociaż muszę przyznać, że robiłam to  
z przyjemnością, bo tak naprawdę poszerzałam wiedzę zgodnie 
z moimi zainteresowaniami. Jeśli chodzi o naukę, to uczę się dla 
siebie, dla wewnętrznej satysfakcji. 
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2. Który konkurs sprawił Ci największa radość i dlaczego? 
         - Największą radość sprawił mi oczywiście udział  
w pierwszym nagrodzonym konkursie. Zajęłam wtedy pierwsze 
miejsce, a napisałam wiersz na temat Henryka Sienkiewicza. 
Niezwykłym przeżyciem był dla mnie udział w tegorocznym 
konkursie krasomówczym w Warszawie, mimo że zdobyłam tylko 
wyróżnienie. Bardzo podekscytowana opowiadałam wtedy  
o mistrzu powieści historycznych, moim ukochanym pisarzu 
Henryku Sienkiewiczu. 
 
3. Co byś poleciła tym, którzy chcieliby pójść w Twoje ślady? 
         - Powiedziałabym, żeby czytali dużo książek, nie tylko dla 
dzieci i młodzieży, ale i tych 
trudniejszych, takich mistrzów pióra jak 
wymieniony wcześniej Henryk 
Sienkiewicz, Bolesław Prus czy Adam 
Mickiewicz. Niech sięgają po ciekawe 
czasopisma (polecam National 
Geographic). Poza tym, jeżeli na 
początku nie odniosą sukcesu, niech 
się nie poddają, bo mnie też się nie 
zawsze udaje.  
 
4. W jakich kołach zainteresowań bierzesz udział? 
         - Mam dość szerokie zainteresowania, więc chętnie 
uczestniczyłabym w większej ilości zajęć, ale niestety nie na 
wszystko wystarcza mi czasu. Należę do koła: historycznego, 
przyrodniczego, matematycznego, polonistycznego, gazetki 
szkolnej, j. angielskiego, biblijnego i zespołu Kasianiecka.     
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5. Wymieniłaś wiele kół zainteresowań, w których bierzesz 
udział, czy masz wolny czas i co wtedy robisz? 
         - Wolnego czasu rzeczywiście mam niewiele. Czasami po 
prostu odsypiam, a kiedy już odzyskam siły to rzeczywiście 
czytam, bawię się z moimi zwierzętami na świeżym powietrzu, 
gram w siatkówkę, jeżdżę na rolkach lub na rowerze, poza tym 
pewnie jak każdy człowiek w moim wieku nie robię nic czyli 
oglądam telewizję. 
 
6. Zuziu, opowiedz nam o wakacjach marzeń. Gdzie byś je 
spędziła?  
         - Od dłuższego czasu wierzę w to, że marzenia się spełniają, 
szczególnie dotyczące wakacji, ponieważ już kilkakrotnie 
przeżyłam wakacje o jakich marzyłam. Znając siebie, 
zapewniam, że już niedługo moje wyobrażenie o letnim 
wypoczynku z marzeń zmieni się. Na chwilę obecną chciałabym 
znaleźć się na wyspach, na które został zesłany Napoleon tj. 
Świętą Helenę i Elbę oraz niewielką wyspę, na której panuje 
wieczna wiosna - Maderę. 
 
Dziękujemy za rozmowę! Życzymy Ci dalszych sukcesów  
i udanych wakacji! 
 
 

Obok prezentujemy wiersz, którym Zuzia zdobyła III 
miejsce w Polsce. 
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„Kim będę” 

Na pajęczej nici babiego lata wróżę przyszłość, 

Kim będę? 

Z promieni gwiazd chwytam brylanty przyszłych dni. 

Przeglądam się w kropli rosy uczepionej jesiennego liścia. 

Cisza, 

Niepewność, 

Niewiadoma, 

Magia. 

Moje życie zamknięte w dłoniach, które mają kształt serca. 

Czekam, 

Tęsknię, 

Kocham. 

Księżyc zagląda ciekawie przez firankę moich uczuć, 

Czyżby on wiedział, że będę… 

Sobą. 
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KLAUDIA FLOROWSKA Z KL. VIA OPOWIADA  
O SPORTOWYM SUKCESIE DZIEWCZĄT  

Z NASZEJ SZKOŁY 

W Wiosennym Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt  
o Puchar Dyrektora SP w Mrozach naszą szkolę 
reprezentowały dwie drużyny. Jedna z nich zajęła II miejsce  
i stanęła na podium ze srebrnym pucharem. 

1. Kto grał w zwycięskiej drużynie?  

- W wygranej drużynie grała Daria Mańk, Martyna 
Mroczek, Maja Leszczyńska i ja. 

2.       Ile rozegranych meczów doprowadziło Was na podium? 
- Doprowadziły nas 3 mecze po 2 sety, czasami nawet był 
tzw. time break. 

3.       Czy wygrana była od początku pewna czy do ostatniej 
minuty walczyłyście o punkty? 
- Myślałyśmy, że to będzie łatwa walka, ale 
jak się okazało, ostatnia rozgrywka była 
trudna i niestety przegrałyśmy. 

4.       Czy podczas meczu przytrafiła się 
Wam jakaś kontuzja czy wszystko 
odbywało się bezproblemowo? 
- Wszystko na szczęście obeszło się bez 
żadnych kontuzji. 
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5. Czy już wcześniej grałyście ze zdobywczyniami  
I miejsca? 
- Tak, już wcześniej grałyśmy z Mrozami o Mistrzostwa 
Powiatu w piłce siatkowej. 

7. Czy po wakacjach Ty i dziewczyny z Waszej Drużyny 
wybieracie się do klasy sportowej w gimnazjum? 

- Z tego co wiem To do klasy sportowej do gimnazjum idzie 
Daria, Martyna i ja. Cieszymy się, że przynajmniej zajęłyśmy 
drugie miejsce, bo zawsze mogło być gorzej. :) 

8. Życzymy sukcesów w kolejnych meczach i jak najmniej 
kontuzji.  
- Dziękujemy. Cieszę się, że mogłam odpowiedzieć na 
pytania.  

 

NASZA KLASA VA !!! 
Ola Mazur i Kinga Sęktas 

 
Pizza 
31 marca nasza klasa poszła na pizzę i frytki. Każdy 

był zadowolony i najedzony, a przy tym wygadany. Od tamtego 
dnia robimy takie wypady w każdy ostatni czwartek miesiąca. 

I wojna w McDonaldzie !!!     
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Dziewiętnastego kwietnia pojechaliśmy na wycieczkę do 
Warszawy. Ostatnim celem był McDonald. Gdy zjedliśmy 
swoje posiłki ja (Kinga) pobiegłam do Gym& Fun. Reszta klasy 
pobiegła za mną. Na początku wszyscy brali miękkie piłki  
i rzucali nimi do kosza. Po chwili zabawa się rozkręciła  
i zaczęła się…  I wojna McDonaldowa! Wszyscy rzucali  
w siebie piłkami. W końcu jeden z chłopaków rzucił piłką, która 
wyleciała przez otwarte drzwi 
prosto w talerz nauczycielki. Po 
tym incydencje  pani 
wszystkich wyprosiła z sali 
zabaw i kazała się zbierać. 

Spotkania na placu 
zabaw 
Często po lekcjach wychodzimy 
razem z klasą na plac zabaw do 
przedszkola. Najczęściej idziemy na równoważnie, gdzie 
dobieramy się w grupy i staramy się,  żeby przeciwna grupa 
była w górze. Przy tym świetnie się bawimy. Gramy też 
czasami w butelkę albo po prostu rozmawiamy i się 
wygłupiamy. Mimo, że niektórzy uważają nas za niezgraną 
klasę to się mylą, mamy wiele rożnych tematów do rozmowy. 
Według nas jesteśmy zgrani. Mimo, że czasami się kłócimy, to 
po chwili się godzimy.  
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Zuzanna Orzepińska kl. VIa 

ŚWIATOWYM DNIU KSIĄŻKI 

Patron naszej szkoły Bolesław Prus czytanie książek 
określał "nowym zmysłem", a noblistka Wisława Szymborska 
"najpiękniejszą zabawą jaką ludzkość wymyśliła". W pełni 
zgadzam się z tymi słowami i z ogromną przyjemnością oddaję 
się czytaniu książek, a najchętniej tych starych, 
pożółkniętych, które kryją w sobie nie tylko spisane w nich 
historie.  

23 kwietnia z okazji dnia Św. Jerzego (pokonał smoka), 
Hiszpanki obdarowywane są czerwonymi różami (symbol krwi 
smoka). Na początku XX wieku, a dokładnie w 1926 roku 
pewien wydawca książek z Katalonii wpadł na genialny pomysł, 
aby wykorzystać ten dzień dla promocji książek i wymyślił, że 
w ramach rewanżu, mężczyźni będą otrzymywali je w 
prezencie od kobiet. Ten zwyczaj przetrwał do dziś i 
zapoczątkował obecne Światowe Święto Książki, które 
oficjalnie zaczęło funkcjonować w 1995 roku. W Polsce 
świętujemy z tej okazji od 2007 roku. Każdego roku tego dnia 
inne miasto staje się Światową Stolicą Książki. W tym roku 
ten zaszczyt przypadł w udziale naszemu Wrocławowi,   
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który niestety leży dość daleko od Kałuszyna, więc nie mogłam 
wziąć udziału w uroczystych 
obchodach.  

Okazało się jednak, że 
Warszawa również przygotowała 
się na to święto. Zamek Królewski, 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w 
Wilanowie oraz Łazienki Królewskie, wspólnie zorganizowały 
kiermasz książek muzealnych, który odbył się w budynku 
Podchorążówki w Łazienkach Królewskich. W znajdującym się 
na terenie Parku Krasińskich Pałacu Rzeczypospolitej, 
widziałam jeden z najstarszych i najbardziej zagadkowych 
zabytków języka polskiego "Psałterz floriański", który jest 
jedną z najcenniejszych ksiąg w skarbcu Biblioteki 
Narodowej, gdzie znajduje się na co dzień i tylko w tym dniu 
był poza skarbcem.  

Na kiermaszu było bardzo wiele interesujących 
pozycji literackich, mnie udało się kupić tylko jedną, ale 
wyjątkową pt: "Ojciec Goriot" Balzaca, w przekładzie 
Tadeusza Żeleńskiego, a wydaną w 1952 roku. Dzień spędziłam 
wyjątkowo przyjemnie, szczególnie że przy okazji zdobyłam 
prezent dla mojej mamy na Dzień Matki, bo Balzac to jeden  
z jej ukochanych autorów. Wszystkich, dla których spotkanie  
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z książką jest przygodą zachęcam do takiej formy spędzania 
czasu. W maju będzie ku temu wiele okazji. Niedługo bo już  
8 maja z okazji imienin króla Stanisława Augusta wybieram się 
do Oranżerii w Łazienkach Królewskich, na wspólne czytanie 
książki "Porwanie króla", której fragmenty zaprezentuje 
aktorka Katarzyna Herman. Dodatkową atrakcją będzie 
możliwość zrobienia sobie zdjęcia z królem Stanisławem 
Augustem. Od 18 do 21 maja w ogrodzie przy Starej 
Kordegardzie, w specjalnej strefie czytelnika odbędzie się 
Czytanie na trawie. Ja z pewnością tam będę, a wy? 

 
 
 
 

Paulina Laskowska kl. VIa 
 

Dużo ludzi w pogoni za pieniędzmi, szczęściem pomija 
niestety ważne wartości w życiu każdego człowieka np. miłość, 
zdrowie, rodzina. Myślą, że pieniądze są najważniejsze,  
a przecież pieniądze szczęścia nie dają, choć pomagają. 
Przeważnie gdy tracą zdrowie, wtedy zauważają swoje błędy 
czy też zaniedbania.  

Czym żyjemy? Wielu z nas zadaje sobie to trudne 
pytanie w skomplikowanych życiowych sytuacjach.   
Staramy się uporządkować je od najważniejszych do tych 
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mniej ważnych, ale jednak obecnych w naszym życiu. W tym 
artykule przedstawię główne, moim zdaniem wartości, którymi 
kieruje się istota ludzka. 

Miłość, to uczucie trudne do określenia, a nawet 
niewyobrażalne i nie w pełni zrozumiane. Każdy człowiek ma 
kogoś, kogo darzy miłością: 
braterską, rodzicielską itp. Jest ona 
dla niego bardzo ważna, a nawet 
najważniejsza, ponieważ dzięki niej 
nabiera ochoty do życia i ma poczucie 
własnej wartości. Świadomość, że ma 
się kogoś, dla kogo zrobiłbyś 
wszystko, dodaję nam skrzydeł i 
pozwala mieć w życiu coś,  
o co będziemy walczyć ostatkiem sił. 

Kolejną wartością w życiu, która ma na niego duży 
wpływ jest przyjaźń. Na niej również opiera się miłość. Istota 
ludzka jest istotą stadną i nie może normalnie funkcjonować 
bez kontaktu z innymi ludźmi. Każdy z nas musi mieć kogoś do 
kogo może zwrócić się z każdym problemem i na kogo będzie 
mógł liczyć w trudnych sytuacjach i przeciwnościach losu. 
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MOJA MAJÓWKA WE LWOWIE 
Julia Cembrowska kl. IVc 

 
W tym roku na majówkę pojechałam z rodzicami do 

Lwowa (na Ukrainę).  Kałuszyn od Lwowa dzieli zaledwie około 
400km, w tym 320 po Polsce, a tylko 65km po ziemiach 
należących obecnie do Ukrainy. Podróż minęła nam bardzo 
szybko, na granicy staliśmy tylko około 15 minut. Po jej 
przekroczeniu niewiele się zmieniło z wyjątkiem cerkwi, które 
były widoczne z dużej odległości, bo dachy cerkwi były 
pokryte złotą farbą i świeciły się z daleka. Oprócz tego, 
widzieliśmy ludzi odświętnie ubranych z koszyczkami  
i święconką – tak jak u nas w Święta Wielkanocne. Po 
dojechaniu do Lwowa, udaliśmy się do hotelu, zostawiliśmy 
samochód i transportem publicznym (tzw. marszrutką) 
pojechaliśmy do centrum Lwowa na stary rynek. 

Choć byliśmy tam tylko dwa dni zwiedziliśmy bardzo 
dużo. A to, co nas zaskoczyło to to, że Ukraińcy obchodzili 
Wielkanoc 01-02/05/2016, stąd te koszyczki, o których 
pisałam wcześniej. Na starym rynku widzieliśmy ogromną 
pisankę i dużo straganów z pamiątkami oraz bardzo dużo 
zabytków kojarzących się z Polską - na jednym z placów Adam 
Mickiewicz góruje na cokole pozdrawiając przechodniów,  
Opera Lwowska zaprasza do siebie. W ogóle wg mojej oceny 
Lwów to taki mały Kraków – piękne miasto, w którym   
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jak powiedział mój tata czuć polskość  
i obecność naszych rodaków. Było tam 
bardzo dużo pomników, kościołów, 
cerkwi itp. Tata powiedział, że napisy 
cyrylicą nie pasują do Lwowa.  

Gdy staliśmy przy bramie 
cmentarza polskich obrońców Lwowa na 
Łyczakowie podszedł do nas pan, który 
sprzedawał gazetę o życiu Polaków we 
Lwowie – Kurier Galicyjski. Na samym 
cmentarzu oddaliśmy hołd młodym Polakom, którzy zginęli  
w bratobójczych walkach z Ukraińcami o Lwów 1919-1920 
zapalając symboliczny znicz. Tysiące symbolicznych grobów 
robi ogromne wrażenie. Chwilę zadumy wzbudził w nas wiek 
ludzi, którzy zginęli – to byli chłopcy w wieku 17-18-19 lat. 
Najmłodszy poległy Polak to zaledwie 9-letnie dziecko.   

Lwów to piękne miasto (obecnie 800 tys. 
mieszkańców), które przez ponad 600 lat należało do Polaków i 
to nasi rodacy byli mieszkańcami miasta Lwów. W wyniku 
porozumienia, po II wojnie światowej mimo sprzeciwów 
Polaków Lwów wszedł w skład Ukrainy, a ludność polska została 
przesiedlona. Obecnie we Lwowie mieszka około 10 tysięcy 
Polaków. Ze Lwowa pochodzili bardzo znani Polacy, tacy jak 
Henryk Arctowski – znany geograf, podróżnik, Stefan Banach 
- wybitny matematyk, Józef Bem – polski generał,  
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Tadeusz Bór Komorowski – generał dowódca AK, Irena 
Dziedzic – dziennikarka, Aleksander Fredro - pisarz, 
Kazimierz Górski – wybitny polski trener, Artur Grottger – 
malarz, Adam Hanuszkiewicz – aktor, Marian Hemar, 
Franciszek Karpiński - poeta, Ksiądz Maksymilian Maria Kolbe 
– święty, Maria Konopnicka, Wojciech Kossak – malarz, Jacek 
Kuroń, Stanisław Lem. Tak możemy wymieniać bardzo długo,  
a i tak zapewne kogoś z wybitnych Polaków pominęłam. 
Skończyłam wymienianie na literce L  

Aby dojść na polski cmentarz wojenny Orląt, 
przeszliśmy alejami cmentarza, na którym pochowano tysiące 
Polaków – mieszkańców Lwowa, a po których zostały docześnie 
tylko groby i pomniki, które przetrwały wieki. 

We Lwowie w tym czasie, w którym ja byłam, 
przebywało bardzo dużo Polaków a język polski słyszałam 
dosłownie wszędzie. W naszym języku mówi tam praktycznie 
większość ludzi, bo i w hotelu w recepcji mówili po polsku, na 
przystanku Pani nam tłumaczyła jak dojechać do centrum 
Lwowa po polsku, w restauracji mówili po polsku, na parkingu 
również język polski dominował.  

Po wizycie na Łyczakowskim cmentarzu wyruszyliśmy 
do domu. Tym razem na granicy staliśmy aż 2 godziny.  
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Zamość – również piękne 
miasto z bogatą historią.       
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Po powrocie do domu byłam zadowolona z takiej 
krótkiej wycieczki i szczerze polecam wycieczkę do Lwowa  
i zwiedzenie tego historycznie związanego z Polską miasta 
należącego obecnie do Ukrainy. Tam czuć historię lat, które 
minęły, a tata planuje już zwiedzenie kolejnych miast  
i miasteczek na Ukrainie. 

 
 
 
 

Uczniowie klasy IVc mieli za zadanie napisać krótką 
historię, w której głównym bohaterem będzie przedmiot 
znajdujący się w klasie. Zapraszamy do lektury dwóch 
ciekawych historii – o zegarze i o ławce. 

 
Milena Kusy kl. IVc 

Nazywam się Zegar. Wiszę w sali nr 17. Moją pracą 
jest pokazywanie znudzonym uczniom ile czasu zostało do 
końca lekcji. Lubię to, bo wszyscy ciągle 
na mnie się patrzą. Czuję się wtedy 
bardzo ważny. 

Pewnego dnia przestałem działać, 
bo skończyły mi się baterie. 
Przestraszyłem się, że będę 
niepotrzebny. Martwiłem, że mnie wyrzucą. 
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Na szczęście tak się nie stało. Kiedy uczniowie 
zauważyli, że nie działam, natychmiast poinformowali panią 
nauczycielkę, która wymieniła moje baterie na nowe. Teraz 
znów mogę wykonywać swoją pracę i cieszyć się byciem 
dostrzeganym przez uczniów. To wspaniale, że wszystko 
dobrze się skończyło. 

 

Bartosz Kwiatkowski kl. IVc 
Jestem zwyczajną ławką szkolną. Codziennie od 

poniedziałku do piątku siadają przy mnie uczniowie i kładą na 
mnie książki, zeszyty i inne przybory szkolne. Prawie wszyscy 
dbają o mnie i ja ich lubię. Niektórzy jednak są niegrzeczni. 
Mażą po mnie flamastrami, długopisami i przyklejają od spodu 
blatu gumy do żucia. Najgorsi są ci, którzy rysują po mnie 
cyrklem lub innymi ostrymi przedmiotami. Po kilku latach, 
przez tych złych uczniów, wyglądałam tak brzydko, że 
wyniesiono mnie do graciarni. Stałam tam samotna i smutna 
wśród innych niepotrzebnych sprzętów. Po kilku miesiącach, 
gdy nie miałam już nadziei na zmianę mojego losu, przyszedł 
pan konserwator i zabrał mnie. W swoim warsztacie wyczyścił i 
pomalował moje nogi i blat i znowu wyglądałam ładnie. Stoję 
teraz w bibliotece szkolnej, gdzie dzieci siadają przy mnie  
i czytają książki. 
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MATEMATYKA JEST FAJNA!!! 
Aleksandra Mazur kl. Va 

Klasa 1 

Klasa 2 
1. Na pastwisku są cztery zwierzęta, które razem mają 12 
nóg. Mogą to być: 
 A) trzy krowy B) trzy gęsi i jedna krowa C) dwie gęsi i dwie 
krowy D) cztery gęsi E) jedna gęś i trzy krowy 
 
2. Jacek ma o 3 lata starszą siostrę i o 2 lata młodszego 
brata. O ile starsza jest siostra Jacka od brata Jacka? 
 A) 1 rok  B) 2 lata  C) 3 lata  D) 4 lata  E) 5 lat  
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Klasa 3 
1. 3 ołówki i 2 długopisy kosztują razem 8 zł 50 gr, zaś 2 
ołówki i 3 długopisy kosztują 9 zł. Ile kosztuje jeden ołówek? 
 A) 1 zł 20 gr  B) 1 zł 30 gr  C) 1 zł 40 gr  D) 1 
zł 50 gr  E) 1 zł 60 gr 
 
2. Ile jest liczb dwucyfrowych? 
 A) 89  B) 90  C) 91  D) 99  E) 100 
 
Klasa 4 
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Klasa 5 
1. Na podłodze stoją trzy wiadra z wodą. W pierwszym i 
drugim jest łącznie 12 litrów wody, w drugim i trzecim jest 
łącznie 10 litrów, a w trzecim i pierwszym jest łącznie 16 
litrów. Ile wody jest łącznie we wszystkich trzech wiadrach? 
 A) 18 litrów B) 19 litrów C) 24 litry D) 28 litrów E) 38 litrów 
 
2. Jacek ma dwa rodzaje szklanych kulek: małe i duże. Trzy 
duże kulki i jedna mała ważą tyle co cztery małe kulki i jedna 
duża. W takim razie cztery duże kulki ważą tyle co: 
 A) 5 małych B) 6 małych C) 7 małych D) 8 małych E) 9 małych 

Klasa 6 
1. Sześcienna kostka do gry ma ściany opisane cyframi od 1 do 
6 (każdą ścianę inną cyfrą). Kasia wykonuje rzut dwoma 
kostkami i wygrywa, jeśli z otrzymanych dwóch cyfr da się 
ułożyć dwucyfrową liczbę pierwszą. Na pierwszej kostce 
wypadła trójka. Ile jest różnych wyników rzutu drugą kostką, 
które dadzą Kasi wygraną? 
Odp. A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5  
 
2. Dwa ślimaki ścigają się dookoła rabatki z kwiatami. Oba 
ślimaki wystartowały równocześnie z tego samego miejsca. 
Pierwszy okrąża rabatkę w ciągu 32 min., a drugi w ciągu 36 
min. Po jakim czasie spotkają się ponownie w miejscu startu? 
Odp. A) ok. 2 godz.  B) ok. 3 godz.  C) ok. 4 godz. 
 D) ok. 5 godz.  E) ok. 6 godz. 
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Julia Cembrowska kl. IVc 
 

JAK WSPOMINASZ SWOJĄ 
PIERWSZĄ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ? 

 

Ja - Swoją komunię wspominam dobrze, 
wszystko się udało, nikt się nie przewrócił, nikt 
nie spóźnił się itp. Ja śpiewałam w Kościele psalm 
z dwójką kolegów. To był magiczny dzień. Miałam 
białą albę, loki i na głowie biało-różowy wianek. Po 
Mszy Świętej miałam przyjęcie. Pamiętam mój 
tort komunijny, który przedstawiał księgę  
z moim imieniem i nazwiskiem.  

Mama - Pamiętam, że moja komunia odbyła się  
1 czerwca. Jak wszystkie dziewczynki nie mogłam się 
doczekać, aby pierwszy raz założyć długą białą sukienkę. 
Uroczysta msza, pierwsza komunia i mały stres, aby wszystko 
się udało. Potem uroczysty obiad w domu rodzinnym, no  
i oczywiście prezenty: zegarek, srebrny łańcuszek. 

Babcia - Moja pierwsza komunia była dla mnie 
wyjątkowa. Miałam uszytą białą sukienkę, bardzo skromną  
w porównaniu do dzisiejszych sukienek, ale dla mnie była i tak 
najpiękniejsza. Po mszy wszystkie dzieci poszły na 
poczęstunek do salki katechetycznej. W domu nie było 
uroczystego przyjęcia, ale za to od cioci dostałam dużą torbę 
cukierków.  
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LUNA JUŻ ZNALAZŁA SWÓJ DOM 
Julia Cembrowska kl. IVc 

 
W ostatnich czasach adopcja zwierząt ze schroniska 

stała się głośnym tematem. W telewizji emitowany jest 
program „Przygarnij mnie”, wielu znanych ludzi przyznaje się 
do adoptowania psa ze schroniska, w filmach i serialach ten 
temat też stał się popularny. Wśród naszych uczniów jest 
chłopiec, który także przygarnął psa ze schroniska. 

Podczas rozmowy Pani Iza Borucińska z kałuszyńskiej  
biblioteki i Jej syn Igor z kl. IIa opowiedzieli nam o adopcji 
swojego psa. 

 

Luna została podrzucona do 
schroniska dla psów (miała wtedy około 
roku). Tam nie umiała się odnaleźć, 
bardzo się bała. Los jej odmienił się, gdy 
trafiła do hotelu dla psów w Babicach 
Starych w okolicach Warszawy. Tam 
odzyskała humor i pogodę ducha. 
Opiekun nauczył Lunę różnych sztuczek i 
wykonywania poleceń (aportuje, siada, 
podaje łapę). Jest nauczona czynności.  
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Szukaliśmy psa dość długo, bo kilka miesięcy - przez 
Internet. Trafiliśmy na zdjęcie Luny, która od razu nas 
urzekła. Wysłaliśmy e-mail do hotelu z prośbą o przysłanie 
ankiety adopcyjnej. W ankiecie było 26 różnych pytań np.: czy 
w domu są osoby z alergią, jaki jest twój stosunek do 
kastracji i sterylizacji zwierząt, jakie mamy warunki 
mieszkaniowe, jak będą wyglądać standardowe dni 
adoptowanego psa w twoim domu. Następnie przyjechała do 
nas Pani, która sprawdziła warunki, gdzie będzie pies spał, jak 
wygląda podwórko, czy jest podmurówka czy można zamknąć 
furtkę. Dopiero wtedy otrzymaliśmy zgodę na adoptowanie 
Luny.  

Obecnie pies ma 2,5 roku, nie sprawia żadnych 
kłopotów, jest energiczny, żywiołowy, lubi się bawić. Jest 
bardzo mądry, wdzięczny, grzeczny i oddany.  U nas jest już 2 
miesiące i Luna stała się członkiem naszej rodziny.  

Zarówno adopcja psa, jak i kupno musi być bardzo 
świadomą decyzją, trzeba sprostać wyzwaniu tak, aby nie 
złamać psu serca i go nie skrzywdzić. Pamiętajmy, że pies musi 
się do nas przyzwyczaić. W schronisku mógł zachowywać się 
całkiem inaczej. My mieliśmy tego świadomość. Lunę 
odebraliśmy ze schroniska z książeczką zdrowia. Była 
zaszczepiona, odrobaczona i wysterylizowana. Nic nie 
płaciliśmy.          
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Decyzję o adopcji psa ze schroniska podjęliśmy, bo 
naprawdę chcieliśmy bardzo mieć psa. Potem dopiero 
szukaliśmy kandydata. Wiedzieliśmy, że psy ze schroniska 
marzą o nowym domu, chcieliśmy pomóc. Dobrym rozwiązaniem 
może też być weekendowy wolontariat  
w schronisku i poznanie w ten sposób zwierzaków.   

W moim sercu i w domu rodzinnym zawsze był pies, 
chciałam, aby moje dzieci również miały czarodziejskiego 
przyjaciela. Obawy zawsze są, bo 
przecież niewiele wiemy  
o przeszłości psa. Tak naprawdę 
są tylko strzępy informacji. 
Zadaniem nowego właściciela jest 
zapewnienie psu poczucia 
bezpieczeństwa i odbudowanie 
zaufania do ludzi. Pracę  
z takim psem jest trudna, ale 
daje ogromną satysfakcję. 
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30 CIEKAWOSTEK O LUDZKIM CIELE 
Milena Kusy kl. IVc 

 
1. Przeciętny człowiek w ciągu całego swojego życia 
wyprodukuje wystarczająco dużo śliny, by wypełnić dwa duże 
baseny. 
 
2. Zjedzenie 200 gramów czystej soli zaburzy pracę serca  
i spowoduje nieuniknioną śmierć. 
 
3. Serce człowieka jest tak mocne, że mogłoby wypompować 
krew na przynajmniej 9 metrów w górę. Mięsień sercowy jest 
najsilniejszym w organizmie, ponieważ musi on dostarczyć 
krew do każdego zakątka ciała, w tym oddalonych palców u nóg 
i stóp.  
 
4. Ludzki mózg zajmuje jedynie 2% masy ciała, 
zaś zużywa najwięcej tlenu. 
 
5. Podczas kichania zatrzymuje się 
funkcjonowanie całego organizmu. 
 
6. Jelito cienkie jest najdłuższym organem  
w ludzkim ciele. Jego długość wynosi prawie  
6 metrów. 
 
7. Kwas żołądkowy jest w stanie bez problemu 
rozpuścić żyletkę.    
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8. Podobnie jak odcisk palca, każdy człowiek ma 
niepowtarzalny odcisk języka. 
 
9. Blondyni i blondynki mają najwięcej włosów – około 146 
tysięcy. Szatyni mają około 100 tysięcy włosów, natomiast 
najmniej mieszków włosowych występuje u osób rudych – około 
86 tysięcy.  
 
10. Na centymetrze kwadratowym skóry człowieka żyje około 
10 milionów bakterii. 
 
11. Człowiek zbudowany jest z około 
7,000,000,000,000,000,000,000,000,000 (7 oktylionów) 
atomów.  
 
12. Ludzkie DNA nie opiera się tylko na naszych 
poprzednikach, ale zawiera także elementy pochodzące  
z innych organizmów. DNA człowieka posiada przynajmniej  
8 genów retrowirusów, które pełnią ważne funkcje  
w reprodukcji, chociaż są dla nas całkowicie obce. 
Równocześnie człowiek ma DNA w 50% podobne do banana.  
 
13. Gdy człowiek umiera, pierwszym zmysłem, który traci, jest 
wzrok. Ostatnim jest słuch.  
 

14. Większość komórek ciała człowieka wielokrotnie ginie  
i tworzy się na nowo. Człowiek zmienia błonę wyściełającą jego 
żołądek średnio co 3 dni. Szkielet zmieniamy co około 10 lat. 
Co minutę powstaje i ginie 150 milionów czerwonych krwinek.  
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15. W momencie narodzin człowiek posiada już wszystkie 
komórki mózgowe, ale jego mózg rozwija się w pełni aż przez 
około 20 lat.  
 
16. 50 000 komórek w Twoim ciele, umrze i zostanie 
zastąpionych nowymi komórkami w trakcie, kiedy czytasz to 
zdanie.  
 
17. Twoje ciało potrzebuje dziennie 1 000 - 1 500 kalorii tylko 
po to, żeby podtrzymać czynności życiowe.  
 
18. Do wykonania kroku używasz 200 mięśni.  
 
19. Komórki mięśni żyją tak długo jak Ty, natomiast komórki 
skóry nie dłużej niż 24 godziny.  
 
20. Odciski palców wykształcają się na palcach płodu  
w 3 miesiącu ciąży.  
 
21. Mózg jest bardziej aktywny w nocy niż w ciągu dnia.  
 
22. Ludzki włos może utrzymać ciężar o wadze 3 kg.  
 
23. Kość udowa ma większą wytrzymałość niż beton.  
 
24. Kciuk ma tę samą długość co nos.  
 
25. Serce kobiety bije szybciej niż mężczyzny.    
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26. Wystarczy nacisk 7 kg, aby oberwać Ci uszy.  
 

27. Mózg nie odczuwa bólu. Jest ośrodkiem bólu, do którego 
dociera informacja w trakcie gdy np. skaleczysz się lub 
oparzysz ale sam nie posiada receptorów bólu więc nie może 
go odczuwać.  
 

28. W ciągi godziny, serce pracuje wystarczająco ciężko by 
wyprodukować równowartość energii potrzebnej do 
podniesienia ciężaru o wadze niespełna tony na wysokość 
jednego metra.  
 

29. Na ludzkiej skórze znajduje się około 73 kilometrów 
nerwów.  
 

30. Oczy są tej samej wielkości od urodzenia.  
 
 

 
 

BIEGANIE 
Paulina Laskowska kl. VIa 

 
Wiadomo, że każdy z nas ma swoje zainteresowania, 

hobby czy też pasje. Niektórzy lubią jeździć na rowerze, 
śpiewać, jeździć na rolkach. Hobby, to po pierwsze świetny 
sposób na spędzenie wolnego czasu. Po drugie po całym dniu 
szkoły, pracy będąc świadomym wiecznych obowiązków wiesz, 
że masz jeszcze swoje hobby. A Twoje hobby to  nic innego 
jak tylko zrobienie czegoś wyłącznie dla siebie.  
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Moje hobby to bieganie.  
Biegam nie tylko dla zdrowia, ale również dla 

przyjemności. Przeważnie wychodzę wieczorami, gdy skończę 
się uczyć i odrabiać lekcje. Zaczęło się to od tego, że pewnego 
dnia postanowiłam się przebiec i od tamtego 
czasu biegam prawie codziennie. Osoby, 
które biegają chorują mniej. 
Regularne bieganie dobrze wpływa na mózg, 
ponieważ go dotlenia, a także podnosi 
twoją wytrzymałość.  

Nie tylko ty będziesz z siebie 
dumny. Dumni będą twoi bliscy, a to najlepszy 
sposób na zarażanie pasją innych. Od tego już tylko krok ku 
temu, aby razem spędzać więcej czasu, bo bieganie daje tę 
sposobność. Najpierw wspólne treningi, później wspólne 
wyjazdy na zawody, wspólne tematy do rozmowy – krótko – 
bieganie zbliża! Wpływa to też na psychikę człowieka i zmienia 
punkt widzenia, dlatego problem przestaje być problemem. 
Gdy pozbywasz się emocjonalnego ładunku, środek ciężkości 
problemowego zagadnienia całkowicie zmienia swoje położenie.  

Kończąc.. Namawiam wszystkich, aby nie bali się 
spróbować, ponieważ bez względu na to kiedy zacząłeś to już 
jesteś bliżej mety. Napisałam ten artykuł ponieważ wiem, że 
dla każdego z nas zdrowie jest bardzo ważne. Mam nadzieję, 
że dałam Wam choć trochę motywacji. 
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19 MAJA - DZIEŃ DOBRYCH UCZYNKÓW 

Nikt z nas nie jest samotną wyspą, nikt nie chce się 
tak czuć, dlatego Fundacja Ekologiczna ARKA zachęca do 
dobrych uczynków. W naszym otoczeniu są inni ludzie, ale 
także zwierzęta, a przede wszystkim środowisko naturalne,  
z którego korzystają wszyscy. 

Zrób piękny, dobry uczynek w środku maja - jednego  
z najpiękniejszych miesięcy w Polsce! Pomyśl z życzliwością  
o drugim człowieku, zwierzęciu czy otaczającej Cię przyrodzie 
i zrób to, co będzie dla nich gestem zrozumienia  
i przyjaźni. Co roku 19 dzień maja jest świętem społecznych, 
bezinteresownych działań. 

Dzień dobrych uczynków ustanowiono 11 lat temu  
z inicjatywy fundacji ARKA. Pomysł, by chociaż jednego dnia w 
roku patrzeć bardziej na innych niż na siebie, jest godny 
pochwały, więc radzimy, jak możecie uczcić Dzień Dobrych 
Uczynków 2016.  

Uśmiechaj się do innych.  
Z jednej strony to wydaje się proste, ale 
z drugiej ciężko o dobry humor, gdy np.  
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tkwimy w kolejce do sklepiku czy przed nami ciężka klasówka . 
Postarajmy się jednak nawet w takich ekstremalnych 
warunkach zrobić dobrą minę do złej gry. W końcu uśmiech 
bywa bardziej zaraźliwy niż ziewanie.  

Jesteś kierowcą? Jeśli tak, to masz wiele okazji, by 
zrobić dobry uczynek. Możesz przepuszczać pieszych, nie 
trąbić, gdy ktoś ociąga się z ruszeniem ze świateł czy wpuścić 
kogoś nieporadnie starającego się zmienić pas. 

Wyręcz kogoś z domowników. To nie Twoja kolej na 
mycie naczyń, odkurzanie albo wyprowadzenie psa? Nie 
szkodzi, zrób rodzinie lub współlokatorom niespodziankę  
i wyręcz ich w codziennych obowiązkach.  

Powiedz komplement. Chociaż słowa to nie czyny, lecz 
potrafią równie skutecznie poprawić humor. Postaraj się więc 
zaskoczyć otaczających Cię ludzi jakąś sympatyczną uwagą.  

Pomóż zwierzakom. Przejrzyj szafę, na pewno 
znajdziesz w niej coś, co Tobie się już nie przyda, za to okaże 
się niezbędne w schronisku dla zwierząt. W końcu coś 
dobrego można zrobić nie tylko dla ludzi, ale także 
zwierzaków. A może pójść na całość i w Dzień Dobrych 
Uczynków wziąć pod swój dach czworonoga?  

Najlepszym sposobem, by uczcić Dzień Dobrych 
Uczynków jest jednak robienie czegoś pozytywnego nie tylko 
19 maja, ale każdego dnia.  
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Milena Kusy z kl. IVc  
rozmawia z Karolem Wysockim 

 

 Lubisz chodzić do przedszkola? 
 Tak, bo tam jest fajnie. 
 Dlaczego jest fajnie? 
 Bo możemy się cały czas bawić. 
 Jaką zabawę lubisz najbardziej? 
 W chowanego i w biegnie po całej 

sali. 
 Kim chcesz zostać w przyszłości? 
 Strażakiem, bo są bardzo dzielni. 
 Skąd wiesz?  
 Widziałem w bajce. 
 Jaką porę roku lubisz najbardziej? 
 Wiosnę, bo wyjeżdżam na wycieczki za miasto. Mama i 

tata grają ze mną w piłkę i biegają po trawie. 
 Jakie zwierzę lubisz najbardziej? 
 Króliki, bo ładnie skaczą i mogą zjeść sałatę jak ją 

dostaną na obiad. 
 A co lubisz najbardziej jeść? 
 Arbuzy i jabłka. 
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 Czy masz swój pokój? 
 Mam. 
 Co jest w nim najfajniejsze? 
 Moje łóżko, ale rodzice ciągle nie dają mi się wyspać. 
 Czy chciałbyś mieć rodzeństwo? 
 Nie. 
 Czemu? 
 Bo nie! Rodzeństwo zabiera zabawki. 
 Gdzie najbardziej lubisz jeździć na wakacje? 
 Na basen. 
 Jaki kolor lubisz najbardziej? 
 Żółty. 
 A dlaczego żółty? 
 Bo mi się pierwszy przypomniał. 

 

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 8 (103) 

MAJ 2016r. 
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W maju, miesiącu poświęconym Maryi, 
chcemy Was zachęcić do nawiedzenia 
kapliczki w Olszewicach. Przeczytajcie 

poniższe informacje i wspólnie z 
rodzicami albo kolegami odwiedźcie to 

miejsce. Warto!  
Członkowie koła biblijnego już tam byli. 

 

KAPLICA „NA ZJAWIENIU”  
W OLSZEWICACH 

(w oparciu o stronę przemekzwiedza.pl) 
 

Wśród ponad 300-letnich sosen, miedzy 
miejscowościami Olszewice a Kruki, w powiecie mińskim, 
ukazała się niegdyś na starym, sosnowym pniu Matka Boska. 
Wierni, aby upamiętnić to wydarzenie zbudowali kaplicę,  
w której czczona jest Matka Boska Częstochowska. 

Najstarsi mieszkańcy z zachowanych ustnych 
przekazów wspominają, że zawsze to miejsce otaczano czcią  
i opieką wiernych.  

Obecnie, na martwym pniu sosnowym, znajduje się 
mała, drewniana kapliczka szafkowa, ze szklanymi okienkami, 
które wychodzą na trzy strony. Wewnątrz niej umieszczony 
jest nieduży obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Tuż obok znajduje się kaplica, którą w 1949 roku 
wybudowali na własny koszt mieszkańcy wsi Olszewice. 
Budowla ta powstała na miejscu znacznie starszych 
fundamentów, na których miała pierwotnie stanąć kaplica  



 
TORNISTER                                             numer 8 (103) – maj 2016 

- 59 - 
 

ufundowana przez rodzinę dziewczynki, cudownie uzdrowionej 
ze ślepoty. Według zachowanych relacji, miało to być  
w czasach, gdy proboszczem tutejszej parafii był ks. Wacław 
Niemyski, czyli w latach 1870-1887. 

Wewnątrz kaplicy znajduje się obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej, który sprowadzono w to miejsce staraniami 
okolicznych mieszkańców wsi Olszewice i wiernych z parafii  
w Kałuszynie. 

Mieszkańcy wspominają także o ukrywających się  
w tym miejscu powstańcach styczniowych oraz licznych 
cudach i nawróceniach na wiarę chrześcijańską ludności 
żydowskiej. 

Obok kapliczki znajduje się kilka drewnianych krzyży. 
Jeden z nich postawiono w 1905 roku. 

Wokół zabytkowej kapliczki znajduje się 15 sosen, 
których wiek datowany jest na około 300 lat. Uznane są one za 
pomniki przyrody. 

Dawniej przy sosnach znajdowała się studzienka,  
w której według opowiadań, przemyto oczy wspominanej wyżej 
dziewczynki. Obecnie studnia znajduje się poza ogrodzeniem. 

W 2014 roku powstała naprzeciwko kaplicy drewniana 
wiata z ławkami, aby wierni, którzy uczestniczą  
w nabożeństwach majowych i okolicznych świętach ku czci 
Matki Boskiej nie musieli klęczeć na ziemi. 
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CZY WIESZ ŻE… 
Nadia Czarnecka kl. IVc 

 
1. Mężczyźni są sześć razy 

częściej rażeni piorunem niż 
kobiety. 

2. Tylko dwie osoby znają 
recepturę Coca-Cola. Nie 
mogą latać tym samym 
samolotem. Na wszelki 
wypadek. 

3. Pchły mogą skakać odległość 350 razy przewyższającą  
jej długość ciała. Gdyby mógł tego dokonać człowiek, 
skakałby przez boiska piłkarskie 

4. Najgrubszym człowiekiem świata był Manuel Uribei 
ważył ponad 597 kg. 

5. Najwyższym człowiekiem świata był Amerykanin  
Robert Wadlow i mierzył 272 cm. 

6. W Polsce rocznie rośnie ok.20 mln kg jadalnych 
grzybów. 

7. Rosjanka Valeria Levitin ma 39 lat, waży 26 kg i jest 
najchudszą  kobietą na świecie. 
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PYSZNOŚĆ Z POMARAŃCZĄ 

Karolina Chaberska kl. VIa 
 

Składniki :  
- dwie łyżeczki ulubionej kawy Inka 
- 150 ml mleka 
- 2 łyżki serka mascarpone 
- pół łyżeczki mielonego kardamonu  
- pół łyżeczki mielonego imbiru 
- dwie łyżeczki miodu  
- skórka starta z pomarańczy  
 
Przepis:  
Serek mascarpone z miodem 
energicznie zamieszaj w misce. Do 
gotowej masy dodaj mielony kardamon i imbir. Odstaw do 
lodówki. Zagotuj mleko i zalej nim 2 łyżeczki kawy Inki. Gdy 
kawa będzie letnia, dodaj do niej zrobiony krem. Zmiksuj 
całość. Gotową kawę udekoruj startą skórką z pomarańczy.  
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MAJOWA KRZYŻÓWKA 

Julia Cembrowska kl. IVc 
 

 
 

1. 
      

              
2. 

  
                  

  3. 
      

        
   4. 

   
                  

 5. 
    

            
   6. 

     
            

  7. 
      

          
  8.               

      
              
              

 
1. 

 

Ptak nielot czarno- biały, mieszka na biegunie 
południowym. 

 
2. 

 

Kontynent, na którym żyje miś 
panda 

    
 

3. 
 

Najzimniejsza pora roku 
      

 
4. 

 
Proces któremu są poddawane śmieci i odpady 

 

 
5. 

 

Kontynent, na którym jest pustynia 
Sahara 

   

 
6. 

 

Żółty wiosenny kwiat 
cebulowy 

     

 
7. 

 

Warzywo, które jest znakiem 
hallowen 

   
 

8. 
 

Żółty kwaśny owoc
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PIES 
Wyszukała Nadia Czarnecka kl. IVc 

 

To nie jest trudne,  potrzebna jest tylko kartka. 
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Wyszukała Wiktoria Rucińska kl. VIa 
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KOLOROWANKA DLA NAJMŁODSZYCH 

Wyszukała Angelika Ciborowska kl. IVc 
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