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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W KAŁUSZYNIE 

Nr 9(104) – czerwiec  2016  nakład 80 sztuk CENA 2,00 zł 

Drodzy czytelnicy! 

Trzymacie w ręku ostatni w tym roku szkolnym numer 

„Tornistra”. Za chwilę wakacje, czas odpoczynku. Cieszymy się, 

że byliście z nami – niektórzy przez 10 miesięcy, inni może tylko 

raz. We wrześniu wrócimy, a teraz zapraszamy do lektury 

bieżącego numeru. 

 Tym razem dużo wywiadów – z p. Jackiem Pacochą – 

jurorem w konkursie recytatorskim 

 (s. 21), z księdzem Jerzym Skłuckim  

(s. 24), z p. Jackiem Patorskim – 

kulturystą (s. 46) i z p. Marianem 

Janiakiem – człowiekiem orkiestrą  

(s. 50).  

Pozostałe artykuły? Zajrzyjcie 

do środka. Miłej lektury i udanych 

wakacji!  

 

 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:
Warte pochwały! – s. 3-6; 

CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ 

SZKOLE? – s. 6-7; 

 Dzień Dziecka w Kancelarii 

Premiera – s. 8-9; 

 Wspinaczka w Parku Linowym 

czy wodne atrakcje? – s. 10-11; 

 Dzień Rodziny 2016 – s. 11; 

 Opowiem Wam… - s. 12; 

 Wycieczka redaktorek na 

Farmę Iluzji – s. 13; 

 Dzień Dziecka – s. 14-16; 

 X Memoriał Tomka 

Chrościckiego – s. 17-18; 

 IV Powiatowy Konkurs Jednego 

Wiersza już za nami – s. 18– 21; 

 Wywiad z p. Jackiem Pacochą 

– s. 21-22; 

 Z mitologią za pan brat – s. 23; 

 Gość Tornistra – ksiądz Jerzy 

Skłucki – s. 24-25; 

ZDANIEM NAUCZYCIELI 

 Sonda na przerwie „Ulubiona 

letnia potrawa. Pierwsze 

samodzielne wakacje.”-s.26-27; 

 Opowiem Wam – p. Ewa 

Zalewska – s. 28; 

 Zdaniem eksperta – s. 29; 

 Profilaktyka w szkole - s.30-32; 

ZDANIEM UCZNIÓW 

 Sonda na przerwie „Gdzie 

spędzisz wakacje? Gdzie 

chciałbyś je spędzić” - s. 32-33; 

 Warto przeczytać – s. 34;  

 Razem poza horyzont – s. 35-

37; 

 Szkolne perełki – s. 38; 

 Noc muzeów – s. 39; 

 Matematyka jest fajna! – 

 s. 40-43;  

 3 pokolenia w „Tornistrze” –  

s. 43-44; 

 Zeszyty uczniowskie –  

s 45-54; 

  Zabawa dla stałych 

czytelników Tornistra – s. 54; 

INNE 

 Jak ciekawie spędzić wakacje 

w domu – s. 55-56; 

 Kartka z kalendarza – s. 57; 

 Czy wiesz, że…- s. 58; 

 Moje hobby – jazda na rolkach 

– s. 59; 

 25 ciekawostek o zwierzętach 

– s. 60-61; 

 Jedz zdrowo! - s. 62; 

 Wakacyjna krzyżówka – s. 63;  

 English Zone – s. 64-65; 

 Kolorowanki dla młodych –  

s. 66-67
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 POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY "W 1050 

ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI" 

I MIEJSCE - Drużyna w składzie: Zuzanna Orzepińska kl. VIa, 

Małgorzata Grubek kl. VI b, Natalia Jarzębska kl. VIb 

opiekun: p. Katarzyna Mroczek 

 III Konkurs Poezji Obcojęzycznej organizowany przez 

Zespół Szkół w Wielgolesie 

III miejsce - Aleksandra Gniado klasa VIc 

opiekun: p. Anna Wolska 

 III Integracyjny Powiatowy Konkurs Literacko-

Plastyczny "Razem poza horyzont" 

część literacka 

I miejsce - Magdalena Wąsowska kl. IIIc  

(opiekun: p. Agnieszka Broniarek) 

II miejsce - Oliwia Smolińska kl. IIb  

(opiekun: p. Dorota Kobeszko) 

wyróżnienie - Michał Czyżewski kl. IVa  

(opiekun: p . Krystyna Osińska)  

 

 Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny - 

etap powiatowy (klasy szóste) 

I miejsce Aleksandra Gniado klasa VIa 

opiekun: p. Sylwia Pernach      
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 Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny - etap powiatowy 

(klasy piąte) 

I miejsce Julia Grzywacz klasa Va 

opiekun: p. Krystyna Osińska 

                                                                                                                                            

 Szkolna zbiórka zużytych tonerów i kartridży 

I miejsce - Julia Cembrowska kl. IVc 

II miejsce - Natalia Luśnia kl. Ia 

III miejsce - Przemysław Tenderenda kl. Va 

 

 Szkolny konkurs "Najlepszy Informatyk kl. IV" 

I miejsce - Julia Cembrowska kl. IVc 

 Szkolny konkurs "Najlepszy Informatyk kl. V" 

I miejsce - Michał Jackowski kl. Vb 

II miejsce - Jakub Chabiera kl. Vc 

III miejsce - Michał Abramowski kl. Vc 

 Szkolny konkurs "Najlepszy Informatyk kl. VI" 

I miejsce - Karolina Ręczajska kl. VIa 

II miejsce - Karolina Szlifarska kl. VIa 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „STOP PIJANYM 

KIEROWCOM” 

Klasy I 

I miejsce  - Maciej Wąsowski kl. Ib 

II miejsce – Bartosz Wielechowski kl. Ia 

III miejsce  - Paweł Wąsowski kl. Ib 

III miejsce - Gabriel Chrościcki kl. Ib 
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Klasy II 

I miejsce  - Kinga Mielczarek kl. IIb 

II miejsce – Aleksandra Przesmycka kl. IIb 

II miejsce - Alicja Drabarek kl. IIb 

III miejsce  - Oliwia Smolińska kl. IIb 

III miejsce - Zofia Kurowska kl. IIc 

  

Klasy III 

I miejsce  - Magdalena Wąsowska kl. IIIc 

II miejsce – Julia Zasuwik kl. IIIb 

II miejsce - Paweł Pachnik kl. IIIb 

III miejsce  -  Bartosz i Mikołaj Lewińscy kl. IIIb 

III miejsce - Paulina Skoniecka kl. IIIc 

  

Klasy V 

I miejsce  - Kinga Sęktas kl. Va 

II miejsce – Laura Pietrzak kl. Vb 

III miejsce  -  dziewczęta z kl. Va 

 

WYNIKI SZKOLNEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

"MOJA MAŁA OJCZYZNA" 

KLASY PIERWSZE 

I miejsce - Magdalena Wielechowska kl. Ia 

II miejsce  - Amelia Chrościcka kl. Ia 

III miejsce - Maja Kalinowska kl. Id 
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KLASY DRUGIE 

I miejsce - Maciej Namięta kl. IIb 

II miejsce  - Nikola Wąsowska kl. IIa, Igor Boruciński kl. IIa 

III miejsce - Blanka Leszczyńska kl. IIb 

  

KLASY TRZECIE 

I miejsce - Dominika Dmowska kl. IIIc 

II miejsce  - Bartek Wójcik kl. IIIb, Maciej Kuć kl. IIIc 

III miejsce - Weronika Leszczyńska kl. IIIc, Krzysztof Gogol 

kl. IIIc 

 

 

 
WARSZTATY GRAFIKI 3D 

Od maja dwunastka chętnych uczniów z klas IV – VI bierze 

udział w warsztatach „Grafika 3D” prowadzonych przez pana 

Huberta Gadomskiego.  Uczniowie pracują w bezpłatnym 

programie „Blender” i z każdymi zajęciami tworzą coraz 

bardziej rozbudowane i ciekawsze 

obiekty.  Na  pierwszy ogień poszedł 

„Bałwanek”, „Kwiatek”, „Dom”, „Drewniane 

bale” i „Napis”. Przed uczestnikami 

warsztatów – tworzenie postaci  

z Minecrafta.         
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ŚWIĘTO RODZINY KL. VIC 

Późnym popołudniem 31 maja rodzice, uczniowie VIc  

i wychowawczyni spotkali się, aby wspólnie  świętować dzień 

rodziny. Były piosenki, quizy, wierszyki i zgadywanki oraz 

życzenia i kwiaty. Rodzice i dzieci sprawdzali czy znają swoje 

upodobania, zainteresowania. Tort oraz inne łakocie umiliły 

spotkanie.  Wszyscy bawili się doskonale. (p. Krystyna Raczyńska) 
 

KOŁO BIBLIJNE NA DWÓCH KÓŁKACH 

20 maja, kolejny już raz wybraliśmy się do kaplicy "Na 

Zjawieniu" w Olszewicach, aby pokłonić się Matce Bożej. 

Warto poznać historię tego urokliwego miejsca słynącego  

z licznych cudów i objawień. Wokół zabytkowej kapliczki rosną 

sosny mające około 300 lat. Są one uznane za pomniki 

przyrody. (p. Ewa Paruzal) 
 

„KASIANIECKA” INFORMUJE (P. Teresa Kowalska) 

 W niedzielę (29 V) z okazji Dnia Dziecka i wcześniejszego 

Dnia Matki zorganizowaliśmy spotkanie rodzinne nad zalewem. 

Było grillowanie, zabawy i towarzyskie rozmowy. Pogoda 

dopisała, humory też. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej 

atmosferze. Opiekunowie zespołu dziękują rodzicom członków 

zespołu za zaangażowanie i wszelką pomoc. 

 4 VI (sobota) wystąpiliśmy gościnnie na Dniu Rodziny  

w Zespole Szkół w Ignacowie. Zostaliśmy bardzo serdecznie 

przyjęci, otrzymaliśmy podziękowanie i wiele miłych opinii na 

temat występu. Był także poczęstunek i wesołe zabawy.  

 

http://spkaluszyn.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=508
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DZIEŃ DZIECKA W KANCELARII PREMIERA 
Kierownik wycieczki - p. Monika Marciniak 

 

Wesoła muzyka, mnóstwo kolorowych balonów  

i niesamowita ilość atrakcji. To wszystko czekało na nas, kiedy 

w niedzielne przedpołudnie 5 czerwca punktualnie o godz. 

10.30 Pani Premier Beata 

Szydło uroczyście otworzyła 

bramy do ogrodów swojej 

siedziby w Warszawie i pod 

hasłem „Dzieci rządzą” 

zaprosiła najmłodszych do 

wspólnej zabawy.  

 Liczna delegacja 

uczniów i nauczycieli naszej 

szkoły wzięła udział w tych 

międzyresortowych obchodach Dnia Dziecka na osobiste 

zaproszenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana 

Piotra Glińskiego, który w ten sposób odpowiedział na naszą 

akcję „Ludzie listy piszą”. 

Już od pierwszych chwil w ogrodach Premiera czuliśmy 

się bardzo dobrze. Pogoda nam dopisywała, humory  

i pozytywna energia również. Tuż za bramą zostaliśmy 

powitani i obdarowani upominkami przez pracowników 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Otrzymaliśmy ulotki  

z planem obiektu, pamiątkowe gadżety oraz słodkości. Szybko 

jednak okazało się, że to tylko namiastka tego, co czekało na 

nas w tym wyjątkowym miejscu. Na każdym bowiem kroku 

napotykaliśmy miłe niespodzianki i ciekawe upominki. Przez  
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sześć godzin korzystaliśmy z wielu niecodziennych atrakcji, 

przygotowanych przez poszczególne ministerstwa i instytucje 

państwowe. Najchętniej braliśmy udział w rozgrywkach  

i zabawach sportowych, seansach kina 5D, widowiskach 

teatralnych, warsztatach robotyki i kuchni molekularnej.  

Z ogromną przyjemnością korzystaliśmy z dmuchanego placu 

zabaw, kącika fryzjerskiego, warsztatów kulinarnych, 

labiryntu saperskiego oraz doświadczeń chemicznych. Były 

ogromne bańki mydlane, fontanny z czekolady, fotobudki, 

koncerty, spotkania ze sportowcami, pokazy psów Służby 

Celnej, wozy strażackie,  warsztaty plastyczne i konkursy  

z nagrodami. Nie brakowało również punktów ze smacznym 

jedzeniem, polskimi specjałami i świeżymi sokami. 

Największym powodzeniem wśród dzieci cieszyła się jednak 

wata cukrowa. 

Niektórzy z nas odwiedzili  stoisko Poczty Polskiej  

i wysłali, przygotowane specjalnie na tę okazję, kartki  

z pozdrowieniami do swoich najbliższych. Mieliśmy też 

możliwość wystąpienia w relacji na żywo telewizji TVN24, 

ponieważ dziennikarze tej stacji przeprowadzili z naszą grupą 

krótki wywiad. 

Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników pikniku 

cały czas czuwali funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, 

którzy również przy wejściu na teren Kancelarii prowadzili 

punkty sprawdzające i kontrolę pirotechniczną. 

Ten fantastyczny dzień upłynął nam na wspaniałej 

zabawie i pełni niezapomnianych wrażeń już myślimy  

o kolejnym wyjeździe w przyszłym roku. Chętnych na pewno 

nie zabraknie. 
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WSPINACZKA W PARKU LINOWYM  

CZY WODNE ATRAKCJE NA BASENIE? 
Paulina Laskowska kl. VIa 

 

08.06.2016r. klasa VIa wybrała się na wycieczkę.  

Najpierw pojechaliśmy do Nakor. Udaliśmy się do 

ptaszarni i zobaczyliśmy przeróżne ptaki m.in. pawie, kury, 

gęsi, bażanty. Niektórzy trzymali te ptaki w ręku, na 

ramionach czy na głowie. Widzieliśmy wykluwające się z jaja 

pisklęta.  

Następnie poszliśmy 

do parku linowego,  gdzie 

każdy z nas mógł spróbować 

swoich sił i pokonać szlaki 

wspinaczkowe,  nawet te 

najwyższe. Było tam wiele 

atrakcji, oprócz wspinaczek. Niektórzy grali w piłkę, strzelali 

z łuku, skakali na skakankach, puszczali bańki mydlane. Był 

również czas na uzupełnienie energii i zjedzenie kiełbasek  

z ogniska.  

Drugim punktem wycieczki było kino w Siedlcach. 

Przed nim był czas wolny na zjedzenie, wyjście do toalety czy 

też odwiedzenie stoisk handlowych galerii handlowej. Film 

nosił tytuł "Mecz życia". Uważam, że bardzo wiele nas nauczył 

i mogę  z pewnością Wam go polecić, ponieważ niejednej 

osobie zakręciła się łezka w oku. 
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Trzecim punktem wycieczki był park wodny. Bardzo 

nas zrelaksował po długim czasie chodzenia i wspinania się. 

Około godziny 20:00 wróciliśmy do Kałuszyna, zmęczeni ale 

jakże zadowoleni. Mam nadzieję, że wycieczka wszystkim się 

podobała i zachęciłam Was choć trochę do odwiedzenia tych 

miejsc. 

 

DZIEŃ RODZINY 2016 
Magdalena Wąsowska kl. IIIc 

 

 31 maja w Domu Kultury w Kałuszynie odbyła się 

uroczystość „Dzień Rodziny”. Z tej okazji uczestnicy koła 

teatralnego „Skrzacik” przygotowali dwa przedstawienia: 

„Shrek” i „Tuwimowo”. Następnie odbył się koncert przebojów 

Majki Jeżowskiej w wykonaniu uczniów, którzy nie 

uczęszczają na zajęcia koła teatralnego. Zgromadzonym 

gościom występy bardzo się podobały, o czym świadczyły 

gromkie brawa. 

 O wrażeniach z przedstawienia 

goście i aktorzy mogli porozmawiać 

przy słodkim poczęstunku 

przygotowanym przez rodziców. 

 

 



TORNISTER                                           numer 9 (104) – czerwiec 2016 

- 12 - 

 

 

Zuzanna Orzepińska kl 6a 

 

W środę 8 czerwca trzyosobowa drużyna z naszej 

szkoły w składzie: ja, Gosia Grubek i Natalka Jarzębska 

pojechałyśmy razem z Panią Katarzyną Mroczek do Mińska 

Mazowieckiego na konkurs ”W 1050 rocznicę Chrztu Polski”.  

Dwadzieścia trzy drużyny ze szkół podstawowych  

z całego powiatu pisały test składający się z dwudziestu jeden 

pytań. Po sprawdzeniu testów przez jury okazało się, że 

cztery drużyny, w tym również my, muszą pisać dogrywkę, 

której wynik decydował o zajęciu kolejnych czterech 

pierwszych miejsc. Zadaniem była składająca się z kilkunastu 

haseł krzyżówka. Nam nie sprawiła najmniejszej trudności. 

Rozwiązałyśmy ją poprawnie w najkrótszym czasie  

i zwyciężyłyśmy. W efekcie zdobyłyśmy pierwsze miejsce  

i w nagrodę w najbliższy 

czwartek 16.06.16r. 

wyjedziemy na wycieczkę 

do historycznej stolicy 

Mazowsza – Płocka. Warto 

było trochę więcej się 

pouczyć.  

 



TORNISTER                                           numer 9 (104) – czerwiec 2016 

- 13 - 

WYCIECZKA REDAKTORÓW NA FARMĘ ILUZJI 
Karolina Chaberska kl. VIa 

 

2–go czerwca nasza 14-osobowa redakcja gazetki 

szkolnej wybrała się na wycieczkę do „Farmy Iluzji” do 

Trojanowa. Gdy dojechałyśmy na miejsce pani Izabela poszła 

kupić bilety, zaraz potem poszłyśmy za nią i tam czekała na 

nas nasza przewodniczka pani Agnieszka.  

Było tam wiele atrakcji: Lewitujący Kran, Magiczny 

Domek, Szlak Trapera, Tunel Zapomnienia, Zwierzaki, Mini 

Tyrolka, Pokój Amesa, Klubik Filmowy, Zakręcony Domek, 

Meble Olbrzyma, Pole Dmuchańców, Niemożliwy Trójkąt, 

Studnia Nieskończoności, Muzeum Iluzji. Przy niektórych 

atrakcjach kręciło się w głowie, w innych traciłyśmy 

równowagę. Złudzenia optyczne powodowały, że widziałyśmy 

dziwne, wręcz niemożliwe rzeczy.  

Po dwugodzinnym chodzeniu z panią 

przewodnik miałyśmy obiad. Po obiedzie 

nasza redakcja już bez przewodnika 

oglądała dalsze atrakcje. Potem był czas 

wolny na pamiątki, samodzielne chodzenie i 

dalsze zabawy i inne dodatkowo płatne 

atrakcje. O godzinie 15.00 wyjechałyśmy 

do domu. Farma Iluzji podobała się 

wszystkim i zachęcamy innych do 

odwiedzenia tego niezwykłego miejsca.   
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DZIEŃ DZIECKA 

Pani Agnieszka Borucińska 

1 czerwca wszystkie dzieci obchodziły swoje święto. 

Usłyszały wiele ciepłych słów od swoich wychowawców, pana 

dyrektora i pani burmistrz. Po życzeniach rozpoczął sie bieg 

uliczny na dystansie 600m dla kl. I-III i 2x600m dla kl. IV-

VI. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali 

uhonorowani medalami a wszyscy uczestnicy biegu obdarowani 

zostali słodkimi upominkami.  

Na zakończenie emocjonujących sportowych zmagań 

wszystkie dzieci - małe i duże oddały się przyjemności 

skosztowania pysznych lodów "Od Romci". 
 

Wyniki IV biegu ulicznego z dnia 1 czerwca 2016r 

KLASY I 

Dziewczęta 

I miejsce  - Daria Jackowicz 

II miejsce - Anna Grzywacz 

III miejsce  - Natalia Szostak 

Chłopcy 

I miejsce  - Igor Przyborowski 

II miejsce – Paweł Mroczek 

III miejsce  - Maciej Szymański 
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KLASY II 

Dziewczęta 

I miejsce  - Karolina Burakowska 

II miejsce – Nikola Wąsowska 

III miejsce  - Oliwia Krusiewicz 

Chłopcy 

I miejsce  - Karol Kopeć 

II miejsce – Karol Lewicki 

III miejsce  - Mateusz Surowiec 

  

KLASY III 

Dziewczęta 

I miejsce  - Weronika Grabska 

II miejsce – Dominika Dmowska 

III miejsce  - Paulina Duniec 

Chłopcy 

I miejsce  - Patryk Wąsowski 

II miejsce – Piotr Laskowski 

III miejsce  -  Maciej Mroczek 

  

KLASY IV 

Dziewczęta 

I miejsce  - Maja Ołowska kl. IVa 

II miejsce – Oliwia Wąsowska kl. IVb 

III miejsce  - Oliwia Więcławek kl. IVc 

Chłopcy 

I miejsce  - Karol Wąsowski kl. IVc 

II miejsce – Jakub Kopeć kl. IVb 

III miejsce  -  Damian Wąsowski kl. IVb 
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KLASY V 

Dziewczęta 

I miejsce  - Marta Kwiatkowska kl. Vc 

II miejsce – Anna Mroczek kl. Va 

III miejsce  - Julia Muszelik kl. Vb 

Chłopcy 

I miejsce  - Michał Abramowski kl. Vc 

II miejsce – Mieszko Janiak kl. Va 

III miejsce  - Dawid Nastaga kl. Vb 

  

KLASY VI 

Dziewczęta 

I miejsce  - Małgorzata Grubek kl. VIb 

II miejsce – Paulina Laskowska kl. VIa 

III miejsce  - Wiktoria Rucińska kl. VIa 

Chłopcy 

I miejsce  - Sebastian Abramowski kl. VIc 

II miejsce – Cezary Wikluk kl. Vb 

III miejsce  - Gracjan Więcławek kl. VIb 
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X MEMORIAŁ TOMKA CHROŚCICKIEGO  

W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW 
Pan Mariusz Prekurat 

 

25 maja 2016r. w Szkole Podstawowej im. Bolesława 

Prusa w Kałuszynie po raz kolejny odbył się już X Memoriał 

Tomka Chrościckiego w piłce nożnej chłopców. Tomek - 

absolwent naszej szkoły zginął ponad 10 lat temu, ratując 

przed utonięciem młodszego bratanka. 22 sierpnia 2006 roku 

Tomasz Chrościcki został pośmiertnie odznaczony przez 

prezydenta RP medalem za ofiarność i odwagę. W zawodach 

upamiętniających tragicznie zmarłego przed laty 

kolegę rywalizowali uczniowie 8 szkół podstawowych z powiatu 

mińskiego.  

W klasyfikacji końcowej  I miejsce zajęła drużyna  

z SP Wielgolas, II miejsce drużyna SP Kałuszyn I, a III 

miejsce SP Kałuszyn II. Królem strzelców turnieju został 

Bartłomiej Zawadka ze szkoły w Wielgolesie, zaś tytuł 

najlepszego bramkarza uzyskał Kamil Lipka ze Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie.  

Puchary i medale 

zwycięskim drużynom wręczyli 

rodzice Tomka – Wiesława  

i Krzysztof Chrościccy wraz  

z młodszym synkiem, zastępca  
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burmistrza Henryka Sęktas, dyrektor SP w Kałuszynie – 

Marek Pachnik oraz przedstawiciel OSP w Kałuszynie, do 

której należał Ś.P. Tomek Chrościcki.    

Skład Kałuszyn I 

Sebastian Abramowski, Jakub Piotrowski, Bartek 

Friedek, Gracjan Więcławek, Szymon Muszelik, Paweł 

Wąsowski, Dawid Gierszewski, Kamil Karpiarz 

Skład Kałuszyn II 

Cezary Wikluk, Marcin Grabarek, Jakub Chabiera, 

Bartek Jędrzejkiewicz, Kamil Lipka, Paweł Książek, Krzysztof 

Klimek, Michał Abramowski, Daniel Broniarek, Adrian Roliński, 

Mieszko Janiak 

 

IV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 

JEDNEGO WIERSZA JUŻ ZA NAMI 
Panie Krystyna Osińska i Grażyna Michalska 

 

19 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej im. B. Prusa  

w Kałuszynie odbyła się czwarta edycja Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego Jednego Wiersza.  

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Burmistrz 

Kałuszyna pan Marian Soszyński i Starosta Miński pan Antoni 

Jan Tarczyński. 

 Pomysłodawczyni i prowadząca konkurs – pani Grażyna 

Michalska postawiła za cel skłonienie uczestników do kolejnej, 

czwartej już ,,rozmowy językiem poezji’’, szukania własnej, 

interpretacji utworu.   
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W tym roku była to bajka Przyjaciele Ignacego 

Krasickiego. Jest to jedyny taki konkurs, w którym króluje 

jeden wiersz i mnóstwo interpretacji. Zabawa i nauka są 

wszechobecne. 

By przeprowadzenie konkursu mogło się udać, 

zaangażowani byli nauczyciele: p. Dorota Kobeszko,  

p. Krystyna Osińska, p. Izabela Borucińska, p. Agnieszka 

Borucińska, p. Beata Marciniak, p. Katarzyna Mroczek oraz 

uczniowie klas IIb i VIa. 

W słoneczny czwartkowy poranek do naszej szkoły 

przybyli wraz z opiekunami przedstawiciele 18 szkół 

podstawowych: z Dobrego, Mlęcina, Wielgolasu, Brzózego, 

Starogrodu, Jakubowa, Cegłowa, Marianki, Górek, Niedziałki 

Starej, Jeruzala, Pustelnika, Siennicy, Kołbieli, Wierzbna, 

Grodziska, Szkoły Podstawowej nr 1 z Mińska Mazowieckiego 

i Salezjańskiej Szkoły Podstawowej z Mińska Mazowieckiego. 

Wszystkich zgromadzonych ciepło powitał Dyrektor 

Szkoły Podstawowej pan Marek Pachnik, który zwracając się 

do zebranych wskazał jak ważne jest rozbudzanie wrażliwości 

na piękno poezji oraz rozwijanie w dzieciach już od 

najmłodszych lat uzdolnień twórczych, następnie przedstawił 

Jury konkursowe w składzie: przewodniczący p. Jacek 

Pacocha, aktor, dyrektor Teatru Edukacyjnego ,,Atlantis’’, 

dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie p. Anna 

Andrzejkiewicz oraz dwie panie pracujące w Bibliotece 

Publicznej w Kałuszynie: p. Izabela Borucińska i p. Iwona 

Budzyńska-Malinowska. 

Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe.  
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Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich 

uczestników recytujących ten sam wiersz Przyjaciele.  

Za najciekawsze, najbardziej oryginalne interpretacje Jury 

przyznało miejsca i wyróżnienia: 
 

Klasy I-III 

I miejsce – Gabriela Miąskiewicz, uczennica II klasy Szkoły 

Podstawowej w Dobrem (opiekunowie: p. Aneta Bodecka  

i p. Katarzyna Kowalczyk) 

II miejsce – Jagoda Michalik, uczennica I klasy Szkoły 

Podstawowej w Siennicy (opiekun: p. Magdalena Biernat) 

III miejsce – Maria Gorczyca, uczennica I klasy Salezjańskiej 

Szkoły Podstawowej w Mińsku Maz. (opiekun: p. Danuta Graboś) 

Wyróżnienia:  

Michał Zwierz, uczeń III klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku 

Mazowieckim (opiekun: p. Ewa Zagórska) 

Zuzanna Wójcik, uczennica I klasy Szkoły Podstawowej  

w Wielgolesie (opiekun: p. Hanna Zawadka) 
 

Klasy IV-VI 

I miejsce – Daria Boryń, uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej 

w Jeruzalu (opiekun: p. Elżbieta Żyła) 

II miejsce – Anna Mroczek, uczennica V klasy Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie (opiekun: p. Krystyna Osińska) 

III miejsce – Sebastian Ruta, uczeń V klasy Szkoły Podstawowej 

w Siennicy (opiekun: p. Magdalena Biernat) 

Wyróżnienia: 

Szymon Biernacki, uczeń V klasy Szkoły Podstawowej w Brzózem 
 (opiekun: p. Elżbieta Malinowska) 

Szymon Rokicki, uczeń V klasy Szkoły Podstawowej w Kołbieli 

(opiekun: p. Beata Badurek)  
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Zdobywcom czołowych miejsc wręczono dyplomy, puchary 

i bony do Empiku. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i 

nagrody książkowe, a nauczyciele podziękowania. 

,,Recytacja to ważna sprawa’’ – powiedział na zakończenie 

aktor Jacek Pacocha. Podzielił się ze słuchaczami swoimi 

przemyśleniami dotyczącymi pracy z recytatorem. Stwierdził, 

że jest wiele czynników wpływających na osiągnięcie sukcesu. 

Każdy może recytować, ale nie każdy może zostać zauważony 

przez jurorów. W pracy z recytatorem ważne są następujące 

zasady: zrozumienie i analiza wybranego tekstu, dykcja, rytmy 

myśli i barwy emocji. Recytatorzy ,,malują słowem’’ swoje 

wystąpienie. Powinni więc ,,czuć’’ tekst, rozumieć go i 

przeżywać. Recytator winien zadać sobie pytanie, co chce 

przez ten utwór powiedzieć słuchaczom. Wszystkie 

wymienione elementy znacząco przybliżają sukces.  

Gratulujemy zwycięzcom, zaś wszystkich miłośników 

recytacji zapraszamy za rok.  

 

TWÓRCA AGENCJI ATLATIS W JURY 

KONKURSU W KAŁUSZYNIE 

Zuzanna Orzepińska kl 6a 

Wywiad z wielkim autorytetem - Panem Jackiem Pacochą, 

aktorem, reżyserem, producentem, którego obecnie 

najczęściej można spotkać na Zamku Królewskim  

w Warszawie, gdzie występuje, reżyseruje i prowadzi 

konferansjerkę. W tym roku zaszczycił nas swoją obecnością  

i został przewodniczącym jury w konkursie recytatorskim 

jednego wiersza.   
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Z. - Czy sprawia Panu radość przyjazd do naszej szkoły ? 

P. - Oczywiście że tak, ponieważ lubię Kałuszyn, waszą pracę 

oraz Panią Teresę Kowalską. I dlatego, że sam się uczę 

patrząc na pracę innych. 

Z. - Jak ocenia Pan recytatorów 

pierwszej części przesłuchań? 

P. - Oceniam średnio. Zadanie było 

trudne. Widziałem cztery konkursy, bywało lepiej oraz gorzej. 

Z. – Proszę, by Pan opowiedział nam o swojej pracy. 

P. - Jestem aktorem. Skończyłem warszawską szkołę aktorską. 

Pracuję głównie jako producent i reżyser. Aktorstwo nie jest 

moim źródłem dochodu, więc gram dla przyjemności. Grałem w 

filmach („Polskie drogi”, „Sukces…”, „Les milles”, „Marion Du 

Faouet - Chef De Voleurs”), pracowałem w teatrach (Teatr 

Ziemi Mazowieckiej, Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu), a teraz 

jestem związany z Zamkiem Królewskim. 

Z. - Jakiego utworu chciałby Pan posłuchać na konkursie w 

przyszłym roku? 

P. - Jakiegoś tekstu z okresu dwudziestolecia 

międzywojennego. 

Z. - Dziękujemy i zapraszamy za rok. 

 

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/127763
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/127763
http://www.encyklopediateatru.pl/teatry-i-zespoly/683/teatr-im-stefana-jaracza
http://www.encyklopediateatru.pl/teatry-i-zespoly/275/teatr-im-wojciecha-boguslawskiego
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"Z MITOLOGIĄ ZA PAN BRAT" 
Pani Katarzyna Mroczek 

 

12 maja 2016r. w Szkole 

Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie odbył 

się IX Powiatowy Konkurs Wiedzy 

Mitologicznej. Patronat nad konkursem 

objęli: Starosta Miński i Burmistrz 

Kałuszyna.  

Konkurs cieszył się wielkim 

zainteresowaniem. W tym roku do 

rywalizacji o tytuł mistrza wiedzy mitologicznej zgłosiło się 46 

uczniów z 25 szkół podstawowych powiatu mińskiego. 

Tradycyjnie już podopieczni organizatorów nie brali w niej 

udziału. Pytania konkursowe sprawdzały znajomość "Mitologii 

greckiej" według Jana Parandowskiego oraz  związków 

frazeologicznych o rodowodzie mitologicznym.  

Warto podkreślić, że poziom przygotowania 

uczestników był wysoki. Wszyscy wykazali się bogatą wiedzą  

i świetnie poradzili sobie z zadaniami. Najlepiej z pytaniami 

konkursowymi poradziła sobie Patrycja Michalska ze SP  

w Wierzbnie. Drugie miejsce zajął Bartosz Wieczorek  ze 

SP w Pustelniku, zaś na trzecim miejscu uplasowała się 

Martyna Stępińska ze SP w Wielgolesie. Najlepsi mitolodzy 

otrzymali piękne puchary i bony towarowe o nominale 200, 150 

i 100 zł.   Oprócz nagród i pamiątkowych dyplomów 

organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek dla uczniów  

i ich opiekunów. 

Konkursowi towarzyszyły pozytywne emocje i wspaniała 

atmosfera. 
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Rozmowa Angeliki Ciborowskiej z księdzem Jerzym 

Skłuckim - wikariuszem z naszej parafii 

 

1. Jak się księdzu pracuje i mieszka w Kałuszynie? 

- Super. 

2. Skąd ksiądz pochodzi? 

- Z Warszawy. 

3. Czy od dziecka wiedział ksiądz, że zostanie wikariuszem? 

- Od dziecka, z małą przerwą. 

4. Czy jest to księdza pierwsza parafia czy już wcześniej 

gdzieś ksiądz był wikariuszem? 

-  Tak, jest to kolejna moja parafia  - 8. 

5. Jak Kałuszyn wypada na tle innych parafii, w których ksiądz 

pracował ? 

- Super. 

6.Od ilu lat jest ksiądz kapłanem? 

- Od 13 lat. 

7. Czy studia w seminarium są trudne? 

- Dosyć trudne. 

8.  Czy kapłaństwo to trudna praca? 

- Bardzo trudna, jeśli to jest praca to jest poważna i jest 

bardzo fajna. 
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9.  Czy pamięta ksiądz jakiś szczególny moment w swojej 

posłudze? 

- Tak. Kiedy podczas udzielania sakramentu małżeńskiego, 

panna młoda wkurzyła się na pana młodego i wyszła z kościoła i 

ślubu nie było. 

10. Czym się ksiądz interesuje (oprócz religii)? 

- Sport, podróże i samochody. 

11. Co ksiądz robi w wolnym czasie? 

- Oglądam filmy.  

12. Wiemy, że ksiądz dobrze gotuje. Jakie jest księdza 

popisowe i ulubione danie? 

- Schab nadziewany owocami drzewnymi. 

13. Jakim uczniem był ksiądz uczęszczając do szkoły 

podstawowej? 

- Grubym i zazwyczaj dobrym. 

14. Jaki był księdza ulubiony przedmiot szkolny? 

- Historia. 

15. Jaka jest księdza ulubiona 

modlitwa i ulubione nabożeństwo? 

- Koronka do Bożego Miłosierdzia. 
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Sonda na przerwie 

ULUBIONA LETNIA POTRAWA?  

PIERWSZE SAMODZIELNE WAKACJE -  

w jakim wieku i dokąd? 
Milena Kusy, Nadia Czarnecka i Angelika 

Ciborowska kl. IVc 

Marek Pachnik – Latem najbardziej 

lubię lody. Lody są wymyślone na lato. A 

pewnie i lato ktoś wymyślił, by lody 

smakowały. Lato bez lodów wyglądałoby 

tak smutno, jak lody bez lata.  

Po raz pierwszy samodzielnie w 

wakacje wybrałem się mając sześć lat. Było to bardzo dawno 

temu. Postanowiłem z Rogatek, bo tam mieszkałem, odwiedzić 

Krzyśka Trochima na Barakach, bo tam mieszkał. Ja szukałem 

Krzyśka, a już zaczęli inni szukać mnie. Znaleźli. Jeszcze 

wtedy nikt nie wiedział, że dzieci bić nie wolno!!! 

Agnieszka Wierzbicka – truskawki, 15 lat, na Mazurach. 

Katarzyna Berska – makaron z truskawkami, 9 lat, oaza Celiny. 

Elżbieta Kalisz – truskawki ze śmietaną, 10 lat, do Warszawy. 

Monika Marciniak – lody z bitą śmietaną, 12 lat, do Gdyni.  
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Grażyna Michalska – nie wiem, po ukończeniu 18 lat na Mazury.  

Katarzyna Mroczek – sałatka owocowa, kolonie 11 lat.  

Izabela Borucińska – schłodzony arbuz, placki z młodych 

tartych ziemniaków, kolonie w Urlach w wieku 7 lat 

Barbara Pachnik – truskawki z kaszą, obóz 

harcerski w wieku 9 lat. 

Ewelina Pachnik – kalafior ze smażoną bułką 

tartą. 

Wanda Stryczyńska – truskawki ze śmietaną, 

wyjazd na kolonie w 3 klasie. 

Wiesława Szymańska – truskawki ze śmietaną i cukrem, 8 lat 

na obóz harcerski nad Jeziorem Białym. 

Lidia Wierzbicka – sałatka owocowa, klasa 2, kolonia w 

Szczecinie. 

Agnieszka Borucińska – woda z miętą i cytryną; obóz 

harcerski w Jarosławcu  w wieku 10 lat. 

Anna Wolska – Deser truskawkowy, w 4 klasie kolonie. 

Mariusz Prekurat – zsiadłe mleko, 7 lat obóz. 
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Pani Ewa Zalewska 

 

…MOICH WYJĄTKOWYM ZNALEZISKU 

 

Byłam wtedy pewnie nastolatką, gdy znalazłam  

w Mińsku na ulicy mnóstwo pieniędzy. Szłam i zbierałam 

banknoty 100 złotowe. W pierwszej chwili byłam bardzo 

zadowolona, ale kiedy trzymałam w rękach garść pieniędzy, 

zaczęłam myśleć, co ja właściwie mam z tym zrobić?  

Wtedy ze sklepu obok (RTV i AGD) wyszedł 

mężczyzna, który rozglądał się, jakby czegoś szukał. Okazało 

się, że jest to właściciel znalezionych przeze mnie pieniędzy. 

Dostałam wtedy 100 złotych znaleźnego.:-) 
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PYTANIA DO PANA DYREKTORA 
Karolina Szlifarska kl. VIa 

Czy przy naszej szkole mógłby 

powstać park linowy? 

 

Jasne, tak, oczywiście. Dla Was wszystko. Ale! Ale 

zawsze jest jakieś – ale. Wesołe miasteczko, farma iluzji, 

park  linowy są dla Was wielką atrakcją, radością, przeżyciem. 

Jesteście rozentuzjazmowani swoim wyindywidualizowaniem  

w zabawach, bo rzadko się Wam zdarzają takie.  I gdybym 

jutro zbudował park linowy dla Was w szkole, pozbawiłbym 

Was tym samym tych stanów ducha. Niecodzienność 

zastąpiłaby powszedniość, 

wyjątkowość – rutyna, inność – nuda. 

Bardzo rozumiem Waszą aktualną 

adolescencję i permanentne 

poszukiwania doznań (pędźcie do 

słownika). 

Pozostawmy jednak park  

w parku, zoo w zoo, a szkołę w 

szkole. 
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Pani pedagog Agnieszka Borucińska 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 

 

W kolejnych numerach „Tornistra” starałam się 

omówić główne założenia szkolnego programu profilaktyki. 

Mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani będą wiedzieć, jak 

zapobiegać różnym formom uzależnień, jak prowadzić zdrowy 

styl życia, jak przeciwdziałać przemocy i agresji, jak dbać  

o swoje bezpieczeństwo.  

 

Za kilka dni rozpoczną się wakacje – czas swobody, 

odpoczynku od szkoły i jej wymagań., czas zabawy i nowych 

przeżyć.. Pamiętajmy jednak o zdrowym rozsądku. Od 

myślenia nie zwalnia nas nawet najlepsza pogoda, najciekawsze 

towarzystwo. 
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Poniżej możecie zapoznać się z podstawowymi 

zasadami bezpiecznego spędzania czasu wolnego.  

Zasady bezpiecznej kąpieli: 

 Pływaj tylko w miejscach strzeżonych 

 Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. 

Informują o tym znaki i tablice.  

 Nie pływaj w wodzie poniżej 14 stopni( optymalna 

temperatura to 22-25 stopni), nie pływaj w czasie 

burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

 Nie skacz rozgrzany do wody 

 Nie baw się w przytapianie innych, spychanie do wody  

z pomostów, materacy 

 Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może to się 

skończyć śmiercią lub kalectwem. 

 

Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu: 

 Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu 

 Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne 

 Unikaj wysiłku w pełnym słońcu 

 Chroń się w cieniu w godzinach południowych. 

 

Wakacje w domu 

Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania 

ciekawych, bezpiecznych zabaw. Pamiętaj jednak, że są 

rzeczy, których musisz wystrzegać się w swoich zabawach.  
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Są to: gaz {możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch}, 

prąd elektryczny, ogień, woda, ostre przedmioty, lekarstwa. 

Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, 

kto to. Jeśli to osoba, której nie znasz – nie otwieraj drzwi. 

Przygotuj kartkę z numerami telefonów, pod które możesz 

zadzwonić w razie potrzeby (straż, pogotowie, policja, 

rodzice). 

Życzę Wam cudownych, niezapomnianych, pełnych 

wrażeń i nowych doświadczeń, a przede wszystkim 

bezpiecznych wakacji! 

 

 
 

Sonda na przerwie 

GDZIE SPĘDZISZ WAKACJE?  

GDZIE CHCIAŁABYŚ/CHCIAŁBYŚ JE SPĘDZIĆ? 
Paulina Laskowska kl. VIa 

 

Ia - Bartłomiej Wielechowski - 

Spędzę w górach, ale nie wiem gdzie 

chciałbym spędzić.  

IIa - Mikołaj Gontarski - Spędzę  

w Chorwacji, a chcę spędzić w Hiszpanii. 

IIB - Oliwia Chrościcka - Chcę spędzić 

nad morzem i spędzę. 
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IIc - Wiktoria Pyzińska - Spędzę na Litwie, a chciałabym nad 

morzem. 

IIIa - Piotr Laskowski - Prawdopodobnie spędzę nad morzem, 

a chciałbym spędzić w Paryżu. 

IIIc - Maja Kołak - Spędzę w Chorwacji, ale chciałabym we 

Francji. 

IVb - Aleksandra Mroczek - Spędzę w domu, ale chciałabym 

pojechać w góry. 

IVc - Natalia Rudnicka - Tegoroczne wakacje spędzę w 

górach, ale chciałabym w Tokio. 

Va - Jakub Skoniecki - Spędzę w górach, a chciałbym w domu. 

Vb - Julia Muszelik - Spędzę nad morzem, ale nie wiem gdzie 

chciałabym spędzić. 

VIa - Kamila Szostek - Chciałabym spędzić w Chorwacji,  

a spędzę nad morzem. 

VIb - Aleksandra Wąsowska -  Chcę spędzić nad morzem, ale 

prawdopodobnie pojadę  w góry. 

VIc - Dobrosława Janiak - Spędzę nad morzem, a chciałabym 

spędzić za granicą. 
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Zuzanna Orzepińska kl.6a 

 

W tym numerze chciałabym polecić wam książkę pod 

tytułem „Horror! Czyli skąd się biorą dzieci” Grzegorza 

Kasdepke. Jest to wyjątkowo humorystyczna opowieść  

o przedszkolakach, którzy sądzą , że ich nauczycielka Pani 

Jola zjadła dziecko i jeszcze się tym chwali. 

Czy rzeczywiście konsumuje dzieciaki? Jeśli to 

prawda, to kto będzie następny: Rozalka, Bodzio, a może 

Grześ? 

O tym dowiecie się, gdy przeczytacie tę książkę. 
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W III Integracyjnym Powiatowym Konkursie Literacko-

Plastycznym "Razem poza horyzont" uczniowie naszej szkoły 

zostali docenieni. Poniżej praca Magdy, która zajęła I miejsce 

i praca Oliwii, która zdobyła II miejsce. 

Magdalena Wąsowska IIIc   

„KARTKA Z PAMIĘTNKA” 

14.04.2014 r. 

Dzisiejszy dzień był ciepły, 

więc można było wychodzić na dwór. Ja 

niestety musiałem bawić się sam, bo 

Jurek powiedział, że nie bawi się ze 

straszydłami. Zrobiło mi się smutno. 

Przecież to nie twoja wina, że urodziłeś się bez rąk. To 

niczyja wina, tak się stało i już - tak mówi mama i muszę jej 

wierzyć. Żal mi, że nie mam przyjaciół. Wszyscy patrzą na 

mnie jak na dziwaka.  Śmieją się albo odkręcają się ze 

wstrętem na twarzy.  

Kiedyś, gdy byłem z mamą na spacerze, jedna pani 

powiedziała do mojej mamy: „Strasznie pani współczuję. To, to 

… potworne’’. W takich chwilach mama mówi: „Nie martw się 

Kochanie, to biedna kobieta, nie wie co jest w życiu ważne… 

Nie przejmuj się, jesteś moim największym skarbem.” 
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Zazdroszczę wszystkim zdrowym dzieciom tego, że 

mogą jeździć na rowerze, hulajnodze. Ja mam osiem lat, a 

wciąż to mama mnie ubiera i karmi. 

29 IV 2016r. 

Od ostatniego wpisu minęły już dwa tygodnie, ale nie 

miałem czasu. Byłem na turnusie rehabilitacyjnym, poznałem 

tam mnóstwo fajnych osób. Spotkałem tam Tomka i Monikę. 

Oni są zdrowi, ale nie patrzyli na mnie ze zdziwieniem. 

Chodziliśmy na spacery, rozmawialiśmy i czułem się z nimi 

naprawdę bezpiecznie.  Teraz dzwonimy do siebie i piszemy 

SMS-y. Kończę, bo chcę napisać do Tomka list. Moje marzenie 

się spełniło - mam przyjaciół! 

 

Oliwia Smolińska klasa IIb 

"NIE JESTEŚ SAM..." 

 

 Dzieci niepełnosprawne wcale nie są gorsze niż ja, czyli 

osoba pełnosprawna.  Nigdy nie chciałabym być samotna. 

Byłoby mi wtedy bardzo smutno i źle. Tak samo jest z osobami 

niepełnosprawnymi. Przekonałam się o tym, kiedy pojechałam 

do szkoły mojej mamy, która  pracuje z takimi dziećmi. Często 

zabiera mnie na różne dodatkowe zajęcia. 

 Podczas  wspólnych zabaw zauważyłam, że dzieci te 

śmieją się z tych samych rzeczy, co ja, chętnie bawią się  

i mają różne zainteresowania.       
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Zobaczyłam też, że nie chcą być same. Chcą być  

z innymi ludźmi. Potrzebują wsparcia od osób pełnosprawnych. 

Dzieci te mają takie same potrzeby jak ja, ale posiadają 

pewne ograniczenia w zakresie ruchowym lub intelektualnym. 

Prócz okazywania im życzliwości trzeba jeszcze pomóc  

w codziennych czynnościach np. poruszaniu się lub zjedzeniu 

posiłku. Po spędzeniu czasu z osobami niepełnosprawnymi  

wiem, że ze swoją chorobą nie mogą być same. Ja chętnie im 

pomagam. Paulinka potrzebuje pomocy przy wykonywaniu prac 

plastycznych. Klaudii pomagam podczas schodzenia ze 

schodów. Do Kamilka głośno mówię czasem kilka razy, gdyż ma 

niedosłuch. Pawełkowi pomagam w porozumiewaniu się  

z otoczeniem, ponieważ niewyraźnie mówi. Poza tym staram 

się dawać im dużo radości, aby poczuli się szczęśliwi.   

 W przyszłości chciałabym dalej pomagać osobom 

niepełnosprawnym i mówić im "nie jesteś sam", wspierać ich  

i pokazywać, że nie są gorsze od innych. Cieszę się, że do 

moich koleżanek i kolegów 

dołączyły takie wyjątkowe osoby. 

Dzięki nim czuję się bardzo 

potrzebna, a chwile spędzone z 

dziećmi niepełnosprawnymi dały mi 

do zrozumienia, że bardzo ważne 

jest, aby nikt nigdy nie zostawał 

sam ze swoją chorobą.   
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Wywiad z Anną Mroczek kl. Va – laureatką 

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

Jednego Wiersza 

Zuzanna Orzepińska kl. 6a 

 

Z. – Kto odkrył w tobie talent recytatorski? 

A. – Moja polonistka Pani Krystyna Osińska. 

Z. – Co inspiruje Cię do brania udziału w takich konkursach? 

A. – Również Pani Krystyna Osińska. 

Z. – Co czułaś gdy okazało się że zajęłaś drugie miejsce? 

A. – Byłam szczęśliwa. Nie mogłam w to uwierzyć. 

Z. – Brałaś udział w wielu konkursach. Z której wygranej 

cieszyłaś się najbardziej? 

A. – Z tej ostatniej oraz wygranej z trzeciej klasy w tym 

samym konkursie. 

 

Aniu, dziękuję Ci za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. 
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NOC MUZEÓW 
Nadia Czarnecka kl. IVc 

 

14 maja w nocy z soboty na niedzielę odbyła się Noc 

Muzeów. W tę noc wstęp do wszystkich muzeów (od Muzeum 

Ewolucji aż po fabrykę Wedla) był za darmo w godzinach 

18.00-01.00.  To była już 13. taka noc muzeów.  

W tym roku w całej Warszawie można było zwiedzać 

ponad 250 placówek.  Można było również przejechać się 

zabytkowym autobusem i tramwajem. Do najpopularniejszych 

placówek były najdłuższe kolejki. Przy Pałacu Kultury i Nauki 

można było w punkcie informacyjnym dowiedzieć się  

o wszystkich muzeach i placówkach, które uczestniczyły  

w „Nocy Muzeów” oraz dostać mapę i przewodnik po muzeach.  

Jako dodatkową atrakcję można było uznać 

przejażdżkę zabytkowym autobusem. W tym roku udało mi się 

zwiedzić tylko jedno z muzeów, które chciałam zobaczyć.  

Jednak postanowiłam, że  

w następnym roku moim pierwszym 

celem będzie fabryka Wedla,  

w której można smakować ich 

wyrobów ;).  Serdecznie polecam  

w następnym roku wybrać się na Noc 

Muzeów.  
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MATEMATYKA JEST FAJNA!!! 
Aleksandra Mazur kl. Va 

 

Klasa I  
 

 
 

Klasa II 

Kacper, Franek i Antek są sportowcami. Jeden z nich jest 

piłkarzem, jeden koszykarzem, a jeden siatkarzem. Piłkarz 

nie ma rodzeństwa i jest najmłodszy z tych trzech chłopców. 

Antek jest starszy od koszykarza i przyjaźni się z siostrą 

Kacpra. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? 

A) Kacper jest koszykarzem, Franek siatkarzem, Antek 

piłkarzem. 

B) Kacper jest koszykarzem, Franek piłkarzem, Antek 

siatkarzem. 

C) Kacper jest piłkarzem, Franek koszykarzem, Antek 

siatkarzem. 
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D) Kacper jest siatkarzem, Franek koszykarzem, Antek 

piłkarzem. 

E) Kacper jest siatkarzem, Franek piłkarzem, Antek 

koszykarzem. 

 

Klasa IV 
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Klasa III 
Zuzia miała podzielić pewną liczbę przez 4, ale zamiast tego 

odjęła od niej 4 i uzyskała odpowiedź 48. A jaką odpowiedź 

powinna była uzyskać? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

Klasa V 
Oblicz sumy.  

1 + 2 + 3 + 7 + 8 + 9 =   ____________________________ 

1,1 + 2,2 + 3,3 + 7,7 + 8,8 + 9,9 = ____________________ 

 1,11 + 2,22 + 3,33 + 7,77 + 8,88 + 9,99 =_______________ 

11,11 + 22,22 + 33,33 + 77,77 + 88,88 + 99,99=__________ 

Nie wykonując obliczeń, podaj sumę: 111,111 + 222,222 + 

333,333 + 777,777 + 888,888 + 999,999 = 

____________________________________________ 

Klasa VI 

Zadanie 1 

Działka ma kształt prostokąta, którego szerokość wynosi 24 

m, a długość jest 2 razy większa. Na kwiaty i warzywa 

przeznaczono 3/4 powierzchni działki, a pozostałą część na 

pasiekę. Ile metrów kwadratowych działki przeznaczono na 

pasiekę? 

……………………………………………………………………………………………………. 



TORNISTER                                           numer 9 (104) – czerwiec 2016 

- 43 - 

Zadanie 2 

Działka ma kształt i wymiary 

podane na rysunku. Rolnik posiał 

na tej działce pszenicę. Z 

każdego hektara zebrał 4,5 

tony pszenicy. Ile ton pszenicy 

zebrał z całej działki? 

 

 

 

 

 
                                                                                
 

Julia Cembrowska kl. IVc 

 

JAKA BYŁA TWOJA PIERWSZA WAKACYJNA 

PRZYGODA - GDZIE I W JAKIM WIEKU? 
 

Ja: 

Moja pierwsza wakacyjna przygoda była u mojej babci  

w Jabłonnie Lackiej, kiedy miałam sześć lat. Byłam wtedy  

z wujkiem, wzięliśmy kredę i poszliśmy na drogę betonową, na 

której był bardzo mały ruch. Na miejscu zaczęliśmy malować 

różne zakrętasy i postacie z bajek. Kiedy ktoś przejeżdżał, 

chowaliśmy się w krzakach, żeby mieli zagadkę, kto to 

namalował. 
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PS. Pamiętam, że gdy wychodziliśmy z domu powiedziałam 

,,Mam kredę i nie zawaham się jej użyć”  

 

Mama: 

Moja wakacyjna przygoda, którą pamiętam, była u cioci  

w Chorzowie, gdy miałam siedem lat. Po raz pierwszy byłam  

w tak dużym mieście i w lunaparku. Pamiętam jak 

eksperymentowałam z kanapkami.  Jedna była z: truskawki, 

jagodami, malinami i białym serem. Były smaczne, ale kwaśne;-) 

 

Babcia: 

PRZYGODA? Miałam ich wiele, ale ta pierwsza była na rowerze 

w wieku ośmiu lat. Objechałam Kałuszyn wzdłuż  

i wszerz. Na drugi dzień nogi bolały mnie tak, że myślałam, że 

nie wstanę z łóżka.  

 

 

 

 

 

 

 



TORNISTER                                           numer 9 (104) – czerwiec 2016 

- 45 - 

 

 

 

Uczniowie klasy IVb dostali na lekcji jęz. Polskiego 

następujące zadanie: „Wyobraź sobie, że na jeden dzień 

przeniosłaś się do akademii i zostałaś uczniem Pana Kleksa. 

Opisz, co się wtedy wydarzyło i jak spędziłaś ten czas”. 

Przeczytajcie, co napisała Amelia Patocka.  

A po Jej tekście dwie prace z klasy VIc – ciekawe 

wywiady. Polecamy! 

 

Amelia Patocka kl. IVb 

O równej 5.00 obudził nas 

szpak Mateusz. Szybko wstaliśmy, 

aby jak najprędzej dowiedzieć się, 

jaki jest dziś sok do kąpieli. Dzisiaj 

był sok malinowy. Pośpiesznie się 

ubraliśmy. Odświeżeni i ubrani 

ruszyliśmy na codzienny apel. 

Wesołym uśmiechem przywitał nas Pan Kleks, kiedy weszliśmy 

do sali. Po apelu poszliśmy na pierwszą lekcję. Była to lekcja 

kleksografii. Na tej lekcji robiliśmy ogromne kleksy na 

kartkach. Każdy kleks miał inny kształt i różną wielkość.  

Z niektórych kleksów powstawały obrazki,     
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którym Pan Kleks nadawał tytuły. Na następnej lekcji 

uczyliśmy się przędzenia liter.  

Przędzenie liter polega na nabijaniu na szpulki jak 

największej ilości liter z książek. Na jednej lekcji przędzenia 

liter nabiłam na szpulki cztery książki. W nagrodę dostałam 

jeden duży, czerwony pieg. Wszyscy mi go zazdrościli, czułam 

się wtedy bardzo dumna. Po ostatniej lekcji udaliśmy się na 

obiad. Dzisiaj miałam pomagać Panu Kleksowi w gotowaniu. Gdy 

weszłam do kuchni widok był oszałamiający. Wszędzie było 

mnóstwo farb, kolorowych szkiełek oraz różnokolorowych 

prążków. Pan Kleks zwrócił się do mnie: 

- Dzisiaj na obiad będzie zupa ogórkowa. 

Po czym wziął wielki garnek, wrzucił do niego jeden płomyk 

świecy, troszkę białego i szarego proszku, odrobinkę zielonej 

farby i parę kolorowych szkiełek. Wszystko to wymieszał  

i kazał mi zanieść zupę do jadalni. Dalej Pan Kleks przyrządził 

pieczoną kaczkę, a na deser malinowy kompot. Byłam strasznie 

głodna. Pan Kleks powiedział, że przygotuje mi takie danie, 

jakie sobie tylko wymarzę. Wybrałam pizzę i dużą szklankę 

kompotu śliwkowego. Po obiedzie do wieczora bawiliśmy się  

w parku. Po porządnej kolacji położyliśmy się spać. Gdy kładłam 

się do łóżka, pomyślałam, że był to najwspanialszy dzień w 

moim życiu. 
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Wywiad Oliwii Gójskiej i Mai Leszczyńskiej z kl. VIc 

„KULTURYSTYKA – MOJE SPEŁNIONE 

MARZENIE” 

Jacek Patorski 

Wiek: 37 lat 

Wzrost: 184 cm 

Znak zodiaku: lew 

Miejsce zamieszkania: Mińsk Mazowiecki 

Kulturysta 

Redaktorki: Panie Jacku. Pierwsze pytanie – w jakim wieku zaczął 

pan ćwiczyć? 

Jacek Patorski: Rozpocząłem w wieku 18-19 lat i tak do tej pory. 

Czyli można powiedzieć, od 16 lat trenuję na siłowni. 

R: Kiedy odbyły się pańskie pierwsze zawody? 

J.P.: Moje pierwsze zawody odbyły się w 2012r. w Ostrowi 

Mazowieckiej w kategorii Kulturystyka Klasyczna +180 cm. Bardzo 

mocno obsadzona kategoria. Było ponad 20 zawodników. Wynik, jaki 

osiągnąłem to czwarte miejsce. Czułem niedosyt, bo byłem blisko 

podium, ale i tak uważam to za duży sukces, jak na pierwszy start. 

R: Jak rozwinęła się pana kariera kulturystyczna? 

J.P. : Po debiucie w Ostrowi Mazowieckiej wybrałem się na 

Mistrzostwa Śląska, gdzie wszedłem do finału i zająłem szóstą 

pozycję. Pokładałem wielkie nadzieje w zawodach, lecz żeby wygrać 

z doświadczonymi zawodnikami, trzeba było pokazać coś więcej. 

R: Czy brał pan udział w innych zawodach?    
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J.P.: W 2013r. nastawiłem się tylko i wyłącznie na jedne zawody, 

najważniejsze  w sezonie, czyli Mistrzostwa Polski. Myślę, że wynik, 

który osiągnąłem był bardzo dobry, bo wywalczyłem brązowy medal 

w kategorii Kulturystyka Klasyczna +180 cm, więc spełniłem swoje 

marzenie. Tydzień później pojechałem na Mistrzostwa Pomorza,  

w których wystartowałem w kategorii Open i zająłem tam trzecie 

miejsce. Następnie po krótkiej przerwie wystartowałem na 

zawodach w Strzegomiu, które były też eliminacjami do Arnold 

Classic Europe w Madrycie i zająłem tam drugie miejsce w innej 

kategorii. Ostatnim startem był puchar Polski w Kielcach i tam 

zająłem 5 miejsce. W 2014r. zająłem 1 miejsce w zawodach Open 

Championship Bodybuilding & Fitness Siedlce 2014.  

R: Później startował pan jeszcze w innych zawodach 

zagranicznych? 

J.P.: Tak, zostałem powołany do kadry NAC na Mr. Universe  

w Belgii. Postanowiłem tam wystartować w kategorii 90 kg  

i dodatkowo w kategorii kulturystyka par. W kategorii 90 kg 

zająłem 6 miejsce, a w kategorii par z Urszulą Strasińską zajęliśmy 

drugie miejsce.  

R: Co pan lubi trenować najbardziej? 

J.P.: Najbardziej lubię trenować ramiona: biceps i triceps. 

R: A czego pan nie lubi 

trenować? 

J.P.: Nie lubię trenować? 

Myślę, że nie ma takiej partii 

mięśni, której bym nie lubił. To 

zależy od dnia. 

R: Jakie mięśnie ma pan 

najbardziej rozwinięte? 
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J.P.: Myślę, że obręcz barkową. 

R: Co pan lubi jeść najbardziej?  

J.P.: Słodycze, a właściwie lody, ale niestety muszę je 

ograniczać. 

R: Ile posiłków dziennie pan spożywa i co najczęściej pan je? 

J.P.: Staram się jeść sześć posiłków dziennie, z dużą 

zawartością białka. Najczęściej jem ryż lub makaron z duszoną 

piersią drobiową, z dodatkiem dużej ilości warzyw. 

R: Jakie jest pana największe marzenie sportowe? 

J.P.: Największe sportowe marzenie mam tylko jedno, zdobyć 

Mistrzostwo Świata w Kulturystyce i podziwiać puchar oraz medal. 

R: Czy jest ktoś kto mobilizuje pana do ćwiczeń? 

J.P.: Oczywiście. Tą osobą jest moja żona Małgosia, która 

zawsze mnie wspiera. 

R: Czym pan się aktualnie zajmuje? 

J.P.: Jestem trenerem personalnym, czyli zajmuję się 

układaniem zestawów ćwiczeń oraz diet. Jestem również 

ambasadorem marki Formotiva. 

R: Dziękujemy panu bardzo za wywiad, życzymy wielu sukcesów 

oraz spełnienia marzeń. 

J.P.: Dziękuję. 
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Pan Marian Janiak 

„Człowiek orkiestra” 
Dobrosława Janiak kl. VIc 

 
Dziś rozmawiamy z Panem Marianem Janiakiem, mieszkańcem 

Kałuszyna, Kapelmistrzem Orkiestry Dętej w Dobrem. 

D: Proszę o przybliżenie swojej sylwetki uczniom Szkoły 
Podstawowej w Kałuszynie. 

M.J.: Urodziłem się w sierpniu 1957 roku w Kałuszynie, w domu 

rodzinnym przy ul. Trzcianka 12. Szkołę Podstawową również tutaj 

ukończyłem. Już w trakcie nauki w szkole podstawowej grałem na 

akordeonie na wszystkich uroczystościach szkolnych, a moje 

pierwsze kroki z muzyką odbywały się pod okiem organisty pana 

Osiakowskiego, który uczył mnie podstaw gry na tym instrumencie.  

Po ukończeniu szkoły podstawowej za pośrednictwem i namową 

ówczesnego dyrektora naszej szkoły pana Wiącka zgłosiłem się do 

Orkiestry Wojskowej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. 

Podchorążych 38) w Warszawie.  

Tam zaraz po zdaniu egzaminów zostałem przyjęty 6 lipca, a 24 

czerwca skończyłem szkołę podstawową w Kałuszynie. Moje wakacje 

trwały tylko dwa tygodnie. 

Od 6 lipca 1972 roku byłem w Orkiestrze Wojskowej. 

We wrześniu zdałem egzaminy do średniej szkoły muzycznej II 

stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W klasie instrumentów 

perkusyjnych. 

Tak zaczęła się moja przygoda na większa skalę z muzyką  

i orkiestrą. Po wyjściu z wojska przez dłuższy czas prowadziłem  

w Domu Kultury zespół muzyczny. W latach 80-tych byłem 

opiekunem scholi przy kościele parafialnym w Kałuszynie. Schola 

działała przez kilka lat, występując gościnnie w różnych parafiach,  
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wystawialiśmy również jasełka. Akompaniowałem schowankom na 

organkach. 

Mogę się pochwalić, że jedna z waszych obecnych nauczycielek 

Pani Katarzyna Berska też śpiewała w tym zespole jako solistka, 

dodatkowo pani Wioletta Mirosz, Asia Mroczek, dziewczyny, które 

ładnie śpiewały, do tej pory zajmują się muzyką. 

D: Kiedy zaczęła się pana przygoda z kałuszyńską orkiestrą? 

M.J.: Moja przygoda z orkiestrą zaczęła się w 2005 roku po 

śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. 

D: Czy jest to Pański debiut w charakterze Kapelmistrza? 

M.J.: W Kałuszynie z tą orkiestrą młodzieżową, tak, ale w chwili 

obecnej pracuję w orkiestrze młodzieżowej OSP w Dobrem. 

D: W jaki sposób zostaje się kapelmistrzem? 

M.J.: Trzeba to lubić, trzeba znać. Najważniejsze, aby 

kapelmistrz chcąc być kapelmistrzem, oprócz wykształcenia 

muzycznego miał odpowiednie 

predyspozycje, bo każdy musi znać 

budowę WSZYSTKICH instrumentów 

dętych w orkiestrze, potrafić na każdym 

instrumencie przynajmniej zagrać gamę. 

Na każdym jednym niezależnie czy to 

tuba, klarnet czy puzon… musi, bo 

inaczej nie przekaże dalej swojej 

wiedzy.  

D: Jest oczywiste, że w młodzieżowej 
orkiestrze ma miejsce rotacja, ze 
względu na to, że uczniowie odchodzą do 
szkół średnich i na studia. Jak wygląda 
aktualnie sytuacja personalna w zespole? 
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M.J.: W Dobrem w tej chwili uczy się czworo najmłodszych 

uczniów  w wieku 10-12 lat, to jest klarnet, instrumenty perkusyjne 

i dwie waltornie. 

Rotacja polega na tym, że młodzież uczy się dp pewnego momentu 

i z chwilą, kiedy idzie do pracy albo wybiera się na studia, zmienia 

miejsce zamieszkania i wtedy zainteresowani grają jak wracają do 

swoich domów, przychodzą na próby, ćwiczą z nami, występują. 

D: Jak w tej chwili prezentuje się skład osobowy orkiestry? 

M.J.: Orkiestra w Dobrem liczy 22 osoby i czworo uczniów. 

Mamy tam oprócz mnie jeszcze dwóch instruktorów, którzy 

prowadzą sekcje. Jeden puzonów, a drugi tub. Ja oprócz 

prowadzenia całości orkiestry zajmuję się również instrumentami 

drewnianymi. 

D: Co to znaczy? 

M.J.: Klarnety, saksofony i perkusja. 

D: Na jakich instrumentach gracie? 

M.J.: No to może zaczniemy od tych najcięższych: tuba, puzony, 

tenory Horny – to SA takie zwijane instrumenty tylko duże, 

blaszane. Następnie są puzony tłokowe, potem trąbki, mamy tez 

saksofon barytonowy, saksofon tenorowy, dwa saksofony altowe, na 

których aktualnie gramy, no i oczywiście perkusję, cały zestaw 

perkusyjny. 

D: Dużo tego jest A na ilu instrumentach pan potrafi grać? 

M.J.: Tak, jak już powiedziałem, kapelmistrz musi umieć zagrać 

na każdym instrumencie, który ma w orkiestrze. Jak można nauczyć 

kogoś, jak się samemu nie potrafi? 

D: Hmmm, to jest chyba bardzo skomplikowane. 
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M.J.: Zagram na flecie, klarnecie, saksofonie i na perkusji, 

puzonie… muszę grać na wszystkich instrumentach, musze pokazać 

uczniom, jak mają to robić. Potem praca już się ogranicza do 

kontroli. Jak już zagra się pierwszą gamę, pierwsze dźwięki, 

wówczas jestem od tego, aby korygować dokładność i precyzję gry 

na instrumencie.  

D: Chyba nie jest tak łatwo zapanować nad tak liczną grupą? 

M.J.: To zależy od tego, co się proponuje młodzieży. Ja myślę, 

że praca z dziećmi i młodzieżą jest przyjemna, tylko trzeba coś dać 

od siebie, a wtedy będzie wszystko dobrze funkcjonowało. Nie 

można po prostu stawiać się ponad resztę zespołu. W orkiestrze 

panuje koleżeństwo. Tam każdy każdemu jest kolegą, przyjacielem  

- tak powinno być. 

Nie ma podziału na lepszych i gorszych. Jedyna różnica jest 

taka, ze osoby prezentujące wyższy poziom muzyczny grają 

pierwsze i trudniejsze partie. 

Oczywiście całość ogarnia kapelmistrz i instruktorzy, ale 

wszyscy musza być dla siebie życzliwi i koleżeńscy. W innym 

przypadku zespół, jakim jest orkiestra, nie będzie funkcjonował 

dobrze. 

D: Proszę powiedzieć kilka słów o Waszym repertuarze. 

M.J.: No cóż, w Dobrem długo nie pracuję. Zacząłem tam pracę 

w 2015r., w lutym. Od 1 lutego zastałem po moich poprzednikach 

trochę rozgardiaszu i musiałem pracować intensywnie  

z przekonaniem, że zaczynam praktycznie od zera. Musiałem po 

prostu wszystko wywrócić do góry nogami. 

Zaczęliśmy od podstaw, całych nut, od gry unisono. Pierwszy 

koncert zagraliśmy po to, aby przekonać młodzież w tutejszej SP 

 i gimnazjum do nauki gry w orkiestrze. To właśnie tam orkiestra  
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pod moim kierunkiem zagrała pierwsze utwory. I owocem tego było 

zapisanych aż 10 osób.  

D: Panie Marianie, a jakie konkretnie utwory gracie? 

M.J.: Gramy muzykę sakralną, utwory przeznaczone na 

uroczystości gminne i państwowe, hymny, marsze takie, jakie są 

potrzebne do uświetnienia uroczystości państwowych i gminnych. 

Repertuar rozrywkowy, gdzie mamy np. Elvisa Presleya, utwory 

młodzieżowe, dla starszego pokolenia walce Straussa. Praktycznie 

to, co się młodzieży podoba. Tego staramy się uczyć. 

D: Życzę jak największych sukcesów i dziękuję za rozmowę. 

M.J.: Dziękuję i zapraszam do współpracy z Orkiestrą.  

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 

„TORNISTRA” 
 

Po raz ostatni w tym roku szkolnym drukujemy kupon 

dla stałych czytelników „Tornistra”.  

Osoby, które chcą wziąć udział w losowaniu nagrody – 

niespodzianki, prosimy o wycięcie wszystkich 9 kuponów, 

włożenie ich do koperty i przyniesienie do p. Izabeli 

Borucińskiej do 21 VI. Do koperty należy również włożyć 

kartkę ze swoim imieniem i nazwiskiem. Losowanie nagród 

nastąpi 23 VI podczas apelu. 

Zapraszamy do zabawy! 

  

 

KUPON NR 9 (104) 

CZERWIEC 2016r. 
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JAK CIEKAWIE SPĘDZIĆ  

WAKACJE W DOMU? 
Nadia Czarnecka kl. IVc 

 
1. Można zebrać przyjaciół i pójść na podchody. 

2. Jeżeli jest ciepło i chcecie się ochłodzić, możecie 

wziąć balony, napełnić je wodą i zrobić bitwę na 

bomby wodne. 

3. Pojedź z rodzicami na wycieczkę rowerową np. na 

piknik lub nad wodę. 

4. Możemy pograć w kapsle. Żeby to zrobić, musimy 

znaleźć jakieś kapsle, następnie zaznaczyć, że to jest 

twój kapsel, potem na ziemi narysować tor, następnie 

zaznaczyć linię startu i linię mety, a pomiędzy nimi 

możemy robić wszystko: tor może zakręcać, można 

robić nasypy i wyrzutnie z piasku oraz przeszkody  

z kamieni. 

5. Jeżeli masz taką grę jak statki, możesz w nią zagrać, 

a jeżeli nie, to narysujcie w zeszytach w kratkę pole 

10 kratek na 10 i grajcie tak samo jak w zwyczajne 

statki.        
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6. Kiedy umiesz grać w karty, możesz nauczyć tego 

swoich przyjaciół. 

7. Rozłóż basen i zacznij się w nim kąpać.  

8. Idź z przyjaciółmi tam, gdzie zawsze 

chciałaś, tylko nigdy nie miałaś czasu.  

9. W okresie wakacyjnym placówki kulturalne organizują 

ciekawe zajęcia. Oferta zajęć jest różnorodna. Mogą 

to być warsztaty origami, wokalne, teatralne, 

filcowania, fotograficzne, taneczne, itd.  

10. Znajdź nowe hobby 

Życzę wszystkim miło spędzonych wakacji! 
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24 CZERWCA – DZIEŃ 

PRZYTULANIA 

24 czerwca jest nieoficjalnie 

Międzynarodowym Dniem Przytulania.  

Dzień przytulania obchodzony jest 

w różne dni w wielu miejscach na świecie, m.in. w USA, 

Australii, Niemczech czy Austrii. Ta wyjątkowo przyjemna 

tradycja zapoczątkowana została w latach 80. w Stanach 

Zjednoczonych. 

Badania naukowców wykazują, że przytulanie ma ogromny 

wpływ na poprawę samopoczucia oraz stanu psychicznego. 

Dotyk i bliskość drugiej osoby redukuje stres, uspokaja  

w kryzysowych sytuacjach oraz redukuje wytwarzanie 

kortyzolu. Uważa się nawet, że przytulanie sprzyja 

wzmacnianiu odporności. 

Takie święto jak Dzień Przytulania ma na celu zwrócić 

uwagę na pielęgnowanie naszych kontaktów z bliskimi oraz 

nawoływać do okazywania sobie większej serdeczności 

każdego dnia.  

Światowy Dzień Przytulania jest na tyle sympatycznym 

świętem, że obchodzi się je aż trzy razy w roku. Oprócz 24 

czerwca, serdeczne uściski są szczególnie mile widziane 31 

stycznia oraz 10 maja.  

http://wiadomosci.wp.pl/query,%B6wi%EAto,szukaj.html
http://wiadomosci.wp.pl/query,dzie%F1%20przytulania,szukaj.html
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Wiktoria Rucińska kl. VIa 

 

 

1. W jednym piorunie jest tyle energii, że mogłaby ona zasilać 

dom przez dwa tygodnie. 

2. W Tajwanie znajduje się szpital imienia… Hello Kitty. 

3. Japończyków zaliczamy do ludzi najdłużej żyjących. 

4. Geometryczny środek Polski znajduje się we wsi Piątek  

(33 km na północ od Łodzi). 

5. Wyprodukowanie 1 grosza kosztuje od 5 do 8 groszy. 

6. Hawajski alfabet ma tylko 12 liter. 

7. Radom jest większym miastem niż Paryż. Radom - 111,8 

km2, a Paryż - 105,4 km2. 

8. W ciągu całego życia człowiek spędza w toalecie średnio… 3 

lata. 

9. Ważka żyje tylko 24 godziny. 

10. Na świecie żyje więcej kur niż 

ludzi. 
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Wiktoria Rucińska kl. VIa 

       

Moim hobby jest jazda na rolkach. Zaczęłam jeździć  

w wieku 9 lat, a uczyli mnie brat i koleżanka. Ważne jest  

w tym sporcie utrzymanie równowagi. Wcześniej było to tylko 

dla mnie zajęcie jako zabicie nudy, lecz teraz uwielbiam to 

robić. Codziennie po odrobieniu pracy domowej zakładam rolki 

i przemierzam moją ulubioną trasę - czasem sama, a czasami  

z koleżanką.  

      Jazda na rolkach jest bardzo przyjemna i jest 

ciekawą dyscypliną sportową. Jest to sport dla wszystkim. 

Dzięki jeździe rozwijają się mięście nóg, poprawia się 

kondycja, organizm się dotlenia oraz skutecznie spala się 

tkanka tłuszczowa. Rolki są prawie tak skuteczne jak bieganie. 

      Polecam wszystkim rolki, ponieważ to świetny, 

przyjemny sport i przy nim możemy 

się spotkać z innymi rolkarzami  

i razem wybrać się na wycieczkę. 
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25 CIEKAWOSTEK O ZWIERZĘTACH 

Julia Cembrowska kl. IVc 

 

1. Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno oko 

koloru zielonego, a drugie koloru 

niebieskiego. 

2. Na każdego człowieka na ziemi przypada 

ponad milion mrówek.  

3. Język żyrafy jest koloru czarnego i jest 

tak długi, że może sobie nim wyczyścić uszy. 

4. Płeć żółwia można poznać po wydawanych 

przez niego dźwiękach – samce burczą a samice syczą. 

5. Karaluch może przeżyć kilka tygodni pozbawiony głowy – 

ostatecznie zabija go głód. 

6. Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją własną mackę. 

7. Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył. 

8. Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również na 

skórze. 

9. Pchła potrafi skoczyć na wysokość aż 200 razy większą niż 

ona sama. 

10. Koci mocz błyszczy się w świetle ultrafioletowym. 
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11. Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak opuszki ludzkich 

palców – ich odciski mogą służyć do identyfikacji osobników. 

12. Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego miejsce wytworzyć 

nowe. 

13. Kacze kwakanie nie odbija się echem i nikt jeszcze nie 

wyjaśnił, dlaczego. 

14. Pamięć złotej rybki trwa zaledwie trzy sekundy. 

15. Serce krewetki umiejscowione jest w jej głowie. 

16. Ślimak może zapaść w sen na trzy lata. 

17. Oko strusia jest większe od jego mózgu. 

18. Podczas wylatywania z jaskini, nietoperze skręcają zawsze 

w lewo. 

19. DNA szympansa i człowieka są zgodne w 98.4 % 

20. Słonie to jedyne ssaki, które nie potrafią skakać. 

21. Krew pasikoników jest koloru białego. 

22. Konie i króliki nigdy nie wymiotują. 

23. Złote rybki trzymane w ciemności tracą kolor i stają się 

biało-szare. 

24. W Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż ludzi. 

25. Motyle odczuwają smak przez nogi. 

 

http://www.topnaj.pl/ciekawostki-o-kotach
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RATATOUILLE Z PIECA  

Karolina Chaberska kl. VIa 

 

Danie dla 6 osób 

Składniki : 

3 duże pomidory (lub 6 małych) 

3 cukinie 

2 małe bakłażany  

1-2 papryki (czerwone lub żółte) 

1-2 cebule 

1 ząbek czosnku  

2 łyżki oliwy z oliwek 

sól, pieprz  

1 łyżeczka cukru 

2 łyżeczki octu winnego 

2 gałązki bazylii  

 

Przygotowanie: 

Piekarnik nagrzewamy do 210 stopni C 

Następnie: 

Myjemy warzywa. Kroimy je w kostkę. 

Układamy je w niezbyt głębokim naczyniu żaroodpornym lub 

bezpośrednio na blaszce. Wlewamy oliwę i dokładnie 

mieszamy. Doprawiamy solą i pieprzem. Pieczemy 40 minut w 

piekarniku. Dodajemy ocet winny wymieszany z cukrem i 

posiekaną bazylią. Podajemy na ciepło lub na zimno.  

      W Y S P Y    
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WAKACYJNA KRZYŻÓWKA 

Aleksandra Mazur kl. Va 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

1. Niektórzy ludzie wyjeżdżają na _______  Kanaryjskie 

2. Gra się nią np. w siatkówkę. 

3. Chroni głowę przed słońcem. 

4. Rozstawiany na biwaku. 

5. Gorące i świecące opala nam ciała. 

6. W czasie pełni księżyc świeci … . 

7. Miesiąc rozpoczynający lato. 

 

  P I Ł K A        

  C Z A P K A       

    4 N A M I O T    

  S Ł O Ń C E       

     6 J A S N O    

   7 C Z E R W I E C   

      W Y S P Y    

  P I Ł K A        

  C Z A P K A       

    4 N A M I O T    

  S Ł O Ń C E       

     6 J A S N O    

   7 C Z E R W I E C   

      W Y S P Y    

  P I Ł K A        

  C Z A P K A       
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    4 N A M I O T    

  S Ł O Ń C E       

     6 J A S N O    

   7 C Z E R W I E C   
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Apple Maze 
Worm is hungry, help him get through the maze!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thinkmaze.com/apple-maze/
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 

Angelika Ciborowska kl. IVc 



TORNISTER                                           numer 9 (104) – czerwiec 2016 

- 67 - 

 

 



TORNISTER                                           numer 9 (104) – czerwiec 2016 

- 68 - 

 

 

 

 

REDAKTORZY GAZETKI „TORNISTER” 
1. Julia Cembrowska kl. IVc 

2. Angelika Ciborowska kl. IVc 

3. Nadia Czarnecka kl. IVc 

4. Milena Kusy kl. IVc 

5. Aleksandra Mazur kl. Va 

6. Kinga Sęktas kl. Va 

7. Karolina Chaberska kl. VIa 

8. Paulina Laskowska kl. VIa 

9. Zuzanna Orzepińska kl. VIa 

10. Wiktoria Rucińska kl. VIa 

11. Karolina Szlifarska kl. VIa 

 

Współpracują z „Tornistrem”: 

1. Wiktoria Rosłaniec kl. IIIc 

2. Magdalena Wąsowska kl. IIIc 

3. Paulina Zduńczyk kl. IIIc 

 

Opiekun gazetki: Izabela Borucińska 

 

Stopka redakcyjna: 

Redakcja gazetki „TORNISTER” 

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie 

http://spkaluszyn.edupage.org 

ul. Pocztowa 4 05-310 Kałuszyn 

tel. (25) 75 76 021 

e-mail: sp@kaluszyn.pl 

 


