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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 4 (127) – styczeń 2019        nakład 100 sztuk   CENA 2,00 zł 

 

Rozpoczął się Nowy Rok – 2019.  
Jak co roku większość z Nas 

zamierza zmienić coś w swoim 
życiu, robi listę planów do 

zrealizowania. Przygotowuje się 
na kolejne  

12 miesięcy.  
Niech Nowy Rok przyniesie wszystkim czytelnikom 

„Tornistra” dużo zdrowia i pomyślności. Niech nigdy 
nie zabraknie Wam siły i wytrwałości w dążeniu do 
zrealizowania zamierzonych celów. Życzymy wielu 

sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.  
                                         Zespół Redakcyjny „Tornistra” 
 
 Zdobywca IV miejsca w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 

Szkolnych MAM Forum Pismaków 2016  

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

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

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

 I miejsce w I Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych promujących 
powiat miński – rok 2010 
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KARTKA Z KALENDARZA 
Julia Abramowska 

 

1 stycznia - Nowy Rok 

3 stycznia - Dzień Słomki do Picia 

5 stycznia - Dzień Bitej Śmietany 

6 stycznia - Światowy Dzień Misyjny Dzieci 

7 stycznia - Dzień Dziwaka 

8 stycznia - Dzień Elvisa Presleya 

9 stycznia - Dzień Ligi Ochrony Przyrody 

10 stycznia - Dzień Obniżania Kosztów Energii 

13 stycznia - Międzynarodowy Dzień Koszuli 

14 stycznia - Dzień Sprzątania Biurka 

15 stycznia - Dzień Wikipedii 

18 stycznia - Dzień Kubusia Puchatka  

19 stycznia -  Dzień Popcornu  

20 stycznia - Światowy Dzień Śniegu  

23 stycznia - Dzień Bez Opakowań Foliowych 

24 stycznia - Światowy Dzień Środków 

Masowego Przekazu 

26 stycznia - Światowy Dzień Celnictwa 

28 stycznia - Dzień Piszczałek i Fujarek 

29 stycznia - Dzień Składanki i Łamigłówki 

30 stycznia - Dzień Rogalika 

31.stycznia - Międzynarodowy Dzień Przytulania 
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Z REDAKCJI „TORNISTRA” 
Krzysztof Gogol 

 

Cześć, witamy Was w Nowym Roku 2019. Prezentujemy 

dziś numer feryjny „Tornistra”, w którym znajdziecie wiele 

ciekawych artykułów. Życzymy miłego relaksu z naszą gazetką   

Ale zanim zajrzycie na dalsze strony kilka ważnych chwil 

z działalności naszej redakcji.   

Grudzień upłynął nam pod znakiem pracy – pisanie 

artykułów, składanie kolejnego numeru gazetki, ale i pod 

znakiem przyjemności. 3 grudnia redaktorzy uczestniczyli  

w kolejnych warsztatach na Zamku Królewskim w ramach 

programu „Bernardo Bellotto”- ambasador kultury. W czasie 

warsztatów muzycznych bawili się z panem Marcinem 

Zadroneckim. Śpiewali piosenki ludowe i sprawdzali swój 

talent grając na bębnie. Kolejne spotkanie poprowadzone 

zostało przez panią Monikę Dumanovsky. Spacerując po Zamku 

redaktorzy zapoznali się z życiem, jakie prowadził Król 

Stanisław August Poniatowski. Wyjazd do Warszawy 

zakończył się posiłkiem w Mc.Donald’s.  

20 grudnia spotkaliśmy się na wspólnej Wigilii. 

Podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy życzenia świąteczne 

oraz noworoczne. Następnie zaśpiewaliśmy kolędę „Dzisiaj  

w Betlejem” oraz zajadaliśmy się piernikami upieczonymi 

przez Alę. Na koniec naszego spotkania każdy otrzymał 

prezent od Świętego Mikołaja – były to drewniane, choinkowe  
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zawieszki, które należało dodatkowo w domu ozdobić – według 

dawnej tradycji bożonarodzeniowej. Spotkanie przebiegło w 

bardzo miłej atmosferze. Zdjęcia z naszej działalności 

możecie obejrzeć na stronie szkoły: 

https://spkaluszyn.edupage.org  Zapraszamy! 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Chciałbyś, aby Twój artykuł, wiersz, list znalazł 

się w gazetce szkolnej „Tornister”, mimo że nie 

jesteś jej redaktorem!? 

Napisz do nas, a my umieścimy Twoje wpisy  

w gazetce. 

 

A może chciałbyś, aby w „Tornistrze” powstały 

nowe rubryki,  

tematy, które interesują właśnie Ciebie?!  

Czekamy na Twoje pomysły. 

 

Nasz adres mailowy: tornistersp@onet.pl  

Czekamy na Twoje maile, listy, propozycje. 

Redaktorzy 

https://spkaluszyn.edupage.org/
mailto:tornistersp@onet.pl
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PODZIĘKOWANIA CD. 
 

Składamy serdeczne 

podziękowania dla wszystkich, 

którzy wspierają działalność 

młodych redaktorów.  

Dziękujemy za pomoc: 

 Pani Henryce Sęktas – 

zastępcy Burmistrza 

Kałuszyna 

 Pani Alinie Włodarczyk – 

Kurpiewskiej – Radnej Rady 

Miejskiej w Kałuszynie  

 Pani Małgorzacie Leszczyńskiej – 

Radnej Rady Miejskiej w Kałuszynie                                   

 

Redaktorzy wraz 

z opiekunkami 

 

SPROSTOWANIE: 
W numerze grudniowym, w tekst 

jednego z artykułów wkradł się chochlik drukarski –  błędnie 

wydrukowano nazwę parafii w Kałuszynie. Prawidłowa nazwa to:  

Parafia p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  

w Kałuszynie 

Za błąd przepraszamy.  

ZR „Tornistra” 
 

 

”Połączenie sił to 
początek, pozostanie 

razem to postęp, 
wspólna praca to 

sukces.” 

Henry Ford 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Ka%C5%82uszynie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Ka%C5%82uszynie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Ka%C5%82uszynie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Wniebowzi%C4%99cia_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Ka%C5%82uszynie
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CO W SZKOLE PISZCZY? 
PODSUMOWANIE PIERWSZEGO 

SEMESTRU 
Przed nami ferie zimowe, zakończony zostanie oficjalnie 

pierwszy semestr nauki. Podsumowując ten semestr 

prezentujemy Wam wyniki wszystkich konkursów szkolnych  

i pozaszkolnych, w których zwyciężyli uczniowie naszej szkoły.  

 

KONKURSY SZKOLNE 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ 

Komisja konkursowa wyłoniła 6 zwycięzców: 

 Nadia Wierzbicka kl. 0a 

 Igor Pyziński kl. 0b 

 Marika Jakowiuk kl. 0c 

 Aleksandra Namięta kl. Ia 

 Nikodem Rek kl. Ib 

 Maria Kurowska kl. Ic 

KONKURS ZNAJOMOŚCI MAPY POLSKI DLA KLAS VII 

1. Wiktoria Kaźmierczak kl. 7b 

2. Milena Kusy kl. 7c 

3. Bartek Kwiatkowski kl. 7c 

Aleksandra Mroczek kl. 7b 

KONKURS KLAS VIII "AZJA" 

1. Natalia Ratuska kl. 8b 

2. Jan Grubek kl. 8c 

3. Anna Mroczek kl. 8a      
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WYNIKI KONKURSU PT. "NAJPIĘKNIEJSZY 

PIERNICZEK BOŻONARODZENIOWY" 

Miejsca pierwsze 

Maciej Kaczorek kl. Ia 

Alan Mroczek kl. IIa 

Stanisław Dąbrowski kl. IIIa 

Miejsca drugie 

Dawid Milewski kl. Ia 

Aleksander Gójski kl. IIb 

Miłosz Troć kl. IIIa  

Miejsca trzecie 

Maria Kurowska kl. Ic 

Maciej Gromadowski kl. IIb 

Kalina Sołtysiak kl. IIIa 

KONKURS NA NAJLEPSZEGO FIZYKA KLAS ÓSMYCH 

1. KINGA SĘKTAS 

2. Jan Grubek 

3. Mieszko Janiak 

4. Natalia Ratuska 

5. Ewa Cymbalińska 

6. Zosia Abramowska 

WYNIKI KONKURSU POETYCKO-LITERACKIEGO NA 

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI: „WSPANIAŁA I PIĘKNA 

JEST NASZA OJCZYZNA - POLSKA” 

I miejsce Jaśmina Dziedzic kl. II b 

I miejsce Natalia Korzeń kl. 0 a 

II miejsce Oliwia Gołębiewska kl. III 

II miejsce Lena Wąsowska kl. II a 
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III miejsce Basia Taciak kl. II c 

III miejsce Kornelia Abramowska kl. II b 

III miejsce Nadia Wierzbicka kl. 0 a 

Wyróżnienia 

Maja Pyzińska kl. I b 

Piotr Raciborski kl. I a 

Kacper Bakal kl. I c 

Marika Jakowiuk kl. 0 c 

Rozalia Abramowska kl. 0 b 

Ola Czyżewska kl. 0 b 

Milena Wąsowska kl. II c 

Julia Kwiejda kl. IIa 

Nikola Wąsowska kl. II a 

Karol Sosiński kl. 0 b 

Michał Obrębowski kl. III 

Bartosz Abramowski kl. II b 

Maja Surowiec kl. III 

  

WYNIKI KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W RAMACH 

PROJEKTU MPOTĘGA: 

Super Budowniczy - ozdoba choinkowa 

I miejsce: Emila Pietrzak VIa 

II miejsce: Michał Walewski Vc 

III miejsce: Kinga Mielczarek Vb 

Wyróżnienia: Gabriela Wocial Vc, Oliwia Sosińska Va, 

Weronika Peciak Va 

Najlepszy Rachmistrz 

I miejsce: Maja Rydzewska VIc, Paulina Zduńczyk VIc, 

Zofia Kurowska Vc, Natalia Luśnia IVa    
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II miejsce: Magdalena Wąsowska 

VIc, Szymon Rosłaniec Vc, Jakub 

Patocki IVa 

III miejsce: Emila Pietrzak VIa, 

Aleksandra Goźlińska Va, Oliwia 

Sosińska Va, Julianna Gujska IVa 

Najlepszy Logik  

I miejsce: Paulina Skoniecka VIc, Michał Abramowski Vb, 

Gabriela Kruk IVb 

II miejsce: Julia Zasuwik VIb, Blanka Leszczyńska Vb, Julia 

Abramowska IVd 

III miejsce: Maria Grzywacz VIb, Jakub Sosiński Vb, Natalia 

Luśnia IVa. 
 

W konkursie literackim dla klas VII - VIII 

"BOHATEROWIE NOWEL B. PRUSA JAKO MIESZKAŃCY 

WSPÓŁCZESNEGO KAŁUSZYNA" zwyciężyła Zofia 

Abramowska z klasy VIII b. 

  

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS 0 – I 

„LEGENDY POLSKIE ZNAM – SUPER NAGRODĘ MAM” 

ZWYCIĘZCY: 

- Abramowski Mateusz      kl. 0a 

- Tenderenda Urszula         kl. 0b 

- Namięta Aleksandra        kl. Ia 

- Milewski Dawid                kl. Ia 

- Bartosz Luśnia                   kl. Ia 

WYRÓŻNIENI: 

- Mroczek Amelia                kl. 0a  
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- Milewska Lena                  kl. 0a 

- Kurowska Maria               kl. Ic 

- Idzikowska Zuzanna        kl. Ib 

- Dmowski Maksymilian   kl. Ia 
 

W konkursie na przebranie za bohatera utworu Bolesława 

Prusa organizowanym przez bibliotekę zwyciężyły: 

Maja Drwęcka - klasa IVd 

Zuzanna Tylutki - klasa IVd 
 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU NA MULTIMEDIALNĄ 

OPOWIEŚĆ (KL. VI - VIII) PT. "NIEPODLEGŁA 

JUBILATKA"  

I miejsce - Amelia Bielińska KL. 6C  (film)  

I miejsce - Wiktoria Kaźmierczak KL. 7B (prezentacja 

multimedialna)  

II miejsce - Magdalena Wąsowska KL. 6C (prezentacja 

multimedialna)  

 

WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO ZE ZNAJOMOŚCI 

LEGEND POLSKICH 

kl. II – IV 

1 miejsce  -  Aleksander Gójski kl. II b   -   31 p.  na 32 

2 miejsce  -  Zuzanna Malicka kl. II c        -   30,5 p. 

3 miejsce  -  Amelia Wysocka kl. III a       -   28,5 p. 

kl. V – VI 

1 miejsce  -  Zofia Kurowska kl. V c      -   43 p na 44 p. 

2 miejsce  -  Maciej Kuć  kl. VI c             -   42 p. 

3 miejsce  -  Bartosz Lewiński kl. VI b     -  41,5 p. 

                     Paulina Zduńczyk kl. VI c    -  41 p. 
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 UCZNIOWIE, KTÓRZY ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO 

POWIATOWEGO ETAPU                                       

KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA POEZJI I PROZY 

Mroczek Piotr              – klasa IIa 

Guzek Nikola               – klasa IIIa 

Lewiński Mikołaj         – klasa VIb 

Drabarek Alicja           – klasa Vb 

Pietrzak Laura             – klasa 

VIIIb 

Cymbalińska Beata    – klasa 

VIIIb 

WYRÓŻNIENIA: 

Dybicz Laura               – klasa 

Ia 

Kurowska Zofia           – klasa 

Vc 

 

 

 

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY "EKOŻACZEK" etap 

szkolny 

I miejsce - Maciej Kuć kl. 6c 

II miejsce - Wiktoria Kaźmierczak kl. 7b 

     Magdalena Wąsowska kl. 6c 

III miejsce - Zofia Kurowska kl. 5c 

   Weronika Leszczyńska kl. 6c 

Do etapu powiatowego zakwalifikował się Maciej Kuć kl. 6c. 
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KONKURSY POZASZKOLNE: 
II PRZEGLĄD PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ i PATRIO-

TYCZNEJ "PIOSENKA W MUNDURZE" 11 XI 2018r. 

kategoria soliści 7 - 11 lat  

II miejsce - WIKTORIA SĘKTAS kl. Va 

kategoria soliści 12 - 16 lat 

wyróżnienie - DOMINIKA DMOWSKA kl.Vc 

kategoria zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne 

II miejsce - zespół KASZTANKI (starsza grupa 

Flecików)  

wyróżnienie - zespół FLECIKI 

opiekunowie: Wanda Stryczyńska i Marcin Zadronecki   

 

LAUREACI POWIATOWEGO KONKURSU PIĘKNEGO 

CZYTANIA 

1.    II miejsce (kategoria kl. VII-VIII SP i III G)-

 LAURA PIETRZAK  kl. VIIIb  opiekun Monika Marciniak 

2.   II miejsce (kategoria kl. IV-VI SP) -  MIKOŁAJ 

LEWIŃSKI  kl. VIb    opiekun Krystyna Osińska 

  

KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ KINO HELIOS  

W SIEDLCACH "Najciekawsze ozdoby na Halloween" 

I miejsce – Szymon Smuga 0a 

II miejsce – Olga Florowska IIIa 

III miejsce – Rozalia Abramowska 0b 
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II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL - JESTEŚMY WOLNI "O, 

ZIEMIO POLSKA - Z PIEŚNIĄ I PIOSENKĄ DO 

NIEPODLEGŁOŚCI " 28.10.2018r. 

LAUREAT FESTIWALU - ZESPÓŁ ,,KASZTANKI " (starsza 

grupa FLECIKÓW) 

WYRÓŻNIENIE - DOMINIKA DMOWSKA KL. VIc 

WYRÓŻNIENIE - ZESPÓŁ FLECIKI 

opiekunowie - Wanda Stryczyńska i Marcin Zadronecki 

  

XI POWIATOWY PRZEGLĄD PATRIOTYCZNY "TU 

WSZĘDZIE JEST MOJA OJCZYZNA " 28.10.2018r. 

kategoria śpiew 

klasy IV-VI 

I miejsce - Wiktoria Sęktas kl. Va 

I miejsce - Zespół "FLECIKI" 

klasy VII-VIII i gimnazjum 

I miejsce - Zespół ,,Kasztanki" (starsza grupa FLECIKÓW) 

opiekunowie: Wanda Stryczyńska i Marcin Zadronecki 

 

POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY 

EKOŻACZEK 2018 

kategoria Turniej Wiedzy  

Maciej Kuć - I miejsce i honorowy tytuł Ekożaczka 2018 

opiekun  Krystyna Raczyńska vel 

Wasiluk 
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PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU 

PREZENTUJEMY ZWYCIĘSKIE WIERSZE 

KONKURSU 
„Wspaniała i piękna jest nasza Ojczyzna-Polska” 

 

I miejsce 
Jaśmina Dziedzic 

Ojczyzna to przestrzeń, gdzie dobrze się czuję. 

Gdzie są moi bliscy, gdzie kroki swe kieruję. 

Ojczyzna to pola, łąki, lasy i drogi. 

Dzisiaj mogę chodzić tam bez trwogi. 

Ojczyzna to tradycja, folklor, zabytki, wspomnienia. 

To wszystko, co chroni przeszłość od zapomnienia. 
 

Każdy człowiek – duży czy mały – wiedzieć to  

Winien, że Polsce – Ojczyźnie szacunek jest winien. 

 

Natalia Korzeń  

Jest w każdym naszym słowie, 

a słowa są najprostsze – 

chleb, mama, dom gościnny  

i Wisła i Mazowsze. 

I jest w czerwieni maków, 

i w białych kwiatach wiśni, 

w piosenkach wszystkich ptaków 

i w każdej naszej myśli.    
W mazurku chopinowskim 

i w czarnym węglu Śląska    
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i tu gdzie serce mówi, 

że to jest właśnie Polska. 
 

Tak tobie Polsko, ja Natalka 

życzę byś była: niepodległa i tętniła życiem. 

 

II miejsce 
Oliwia Gołębiewska „Ojczyzna” 
 

Polska to Mój Kraj, 

to wielkie miasto i małej wsi skraj. 

To jest szum i rzeki bieg, 

to szczyty gór i wiatru śpiew. 

To są lasy, pola, łąki 

to ptaków piękny śpiew 

każdego ranka za oknem. 

To jest zapach bzu i jesienny wiatr, 

każdy letni poranek i zimy srogi czas. 
 

Kocham Moją Ojczyznę 

tą dużą i tą małą, 

to ludzie których kocham 

swoim serduszkiem całym. 
 

Lena Wąsowska 

Leży na mapie niewielka kraina 

gdzie Wisła krętą wstęgą się wygina. 

Gdzie Bałtyk puszcza błękitne oko, 

a Tatry wznoszą swe szczyty wysoko. 

 
 



TORNISTER                           numer 4 (127) – styczeń 2019 

17 

Tu zielone łąki i złote pszenice, 

tu Wawel w Krakowie oraz Sukiennice. 

To Polska- nasza Ojczyzna kochana, 

lat wiele przez wrogie narody nękana. 
 

Dzisiaj jest już wolna i w wielkiej radości 

świętuje z narodem Dzień Niepodległości. 

A naród z miłością życzenia przesyła 

abyś nasza Polsko zawsze wolna była. 

 

III miejsce 
 

Barbara Taciak 

Moja Ojczyzna to Polska,  

Najpiękniejszy kraj na świecie. 

Od północy oblewa ją fala morska, 

na południu po górach bawią się dzieci. 

Przez środek kraju rzeka Wisła płynie, 

którą Smok Wawelski gasił  

swe pragnienie. 

Przepiękna Syrenka w Warszawie stoi  

tarczą i mieczem stolicy broni! 

Toruń z przepysznych pierników słynie 

i Kopernika wszyscy znają w mej 

krainie. 

Piłsudski 100 lat temu, 

przywrócił wolność państwu memu. 

Dzisiaj po polsku mówią wszystkie dzieci 

a nad nasza krainą piękne słońce świeci! 
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Nadia Wierzbicka „Kim jesteś…?” 

Kim jesteś dla mnie Polsko? 

Moją ojczyzną, moim domem, moją wioską … ? 

Kim jesteś dla mnie Polsko? 

Moją matką, moja miłością,  moją siostrą…? 

I takich pytań zadajesz wiele 

lecz zapamiętać warto, że jesteś dla mnie, 

przyjacielem, koleżanką z ławki, mamą,  

tatą, babcią, dziadkiem i tym co 

najbliższe, jasne, piękne i złociste … 

Jesteś porami roku, rankiem i zmierzchem, 

Jesteś smutkiem i radością … 

Jesteś wszystkim 

Kochana Polsko. 
 

Kornelia Abramowska 

Moja ojczyzna to Polska 

Kocham ją mocno i szczerze, 

Bóg, Honor, Ojczyzna – 

W te symbole wierzę! 
 

Flaga biało- czerwona, 

Do walki każdego przekona. 

Pamiętaj Polaku młody, 

Polsce często rzucano kłody, 

Ale silna i niezwyciężona,  

Każdego wroga pokona!  
 

Zrywając swe kajdany, 
11 Listopada święto mamy 
Święto piękne, chwila podniosła, 
Bo Polska wielki sukces odniosła! 
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PYTANIE DO EKSPERTA 
PYTANIE DO PANA DYREKTORA 

Emila Pietrzak, Alicja Drabarek, Kinga Mielczarek 

Koniec semestru to dla uczniów czas wystawiania ocen!  
Czym dla Pana są oceny? Czy oceny zawsze odzwierciedlają 

umiejętności uczniów?  
Czy wyobraża sobie Pan szkołę bez ocen? 

 
No! No! No! 

Bardzo poważne pytanie poważnej sytuacji dotyczące, 

to i odpowiedź poważna być powinna. 

Nie będę więc żartował, kpił, dworował, dowcipkował, 

dywagował, drwił, szydził, ironizował, nagrywał, figlował, 

swawolił, dokazywał. 

Uczeń, szkoła, nauczyciel – zawsze kojarzeni byli ze 

słowem "ocena”. 

Pamiętajcie jednak, że my, nauczyciele staramy się nie 

oceniać Was, a stan Waszych wiadomości, Wasze 

zaangażowanie, Wasze zachowanie. 

Chcemy, by nasza dla Was ocena była jak najbardziej 

obiektywną. Niosła informacje Wam i Waszym rodzicom. Była 

nagrodą (chociaż zdarzyć się może karą). Dawała motywację 

(ale i demotywatorem potrafi być). 

Calutkie życie jesteśmy oceniani.  

A i po również. Już chwil kilka po przyjściu 

na świat pochylają się szepcząc - ojejku, 

jakie ono słodziutkie. A pochyleni nad po – 

fajny chłop z niego był.  I na każdą z tych 

ocen zapracować sobie trzeba.   
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Będąc ocenianym nie zaczynajcie od podważania 

niewygodnego osadu, a zdobądźcie się na refleksję. Starajcie 

się zadać sobie kilka pytań typu – dlaczego? Bo co? Skąd? 

Czemu?   

Gdzie jest złoty środek pomiędzy zlekceważeniem  opinii, 

a zbytnim, wręcz patologicznym przejmowaniem się?  

Co przyswajać, a co odrzucać? Sami widzicie więc, jak 

wiele można o ocenach, sądach, opiniach mówić. 

Ale. Ale zapamiętajcie też stare powiedzenie nauczycieli: 

„OPINIĘ TWORZĄ NIE NAJMĄDRZEJSI - ALE 

NAJBARDZIEJ GADATLIWI” 

POMAGAMY NASZYM RODAKOM NA KRESACH! 
Koordynator akcji – Katarzyna Pawlikowska 

 

Już po raz kolejny, tym razem przed Świętami Bożego 

Narodzenia Szkoła Podstawowa w Kałuszynie włączyła się  

w ogólnopolską akcję: RODACY – BOHATEROM "Świąteczna 

paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”, organizowaną 

przez Stowarzyszenie ODRA – NIEMEN. Akcja trwała  

w naszej szkole do 21 grudnia.  

Najważniejszym celem naszej akcji jest pamięć  

o bohaterach, którzy walczyli o wolną Polskę, ale w wyniku 

podejmowanych przez obce mocarstwa i ich przywódców 

decyzji pozostali po II Wojnie Światowej za naszą wschodnią 

granicą. Żyją tam, nieustannie tęskniąc za ukochaną Ojczyzną. 

Do dziś gorliwie pielęgnują pamięć o swoich kolegach i 

dowódcach, przekazują zawiłą historię    
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młodemu pokoleniu, uczą patriotyzmu i kultywują naszą 

tradycję i kulturę.  Żyją skromnie i ubogo w różnych 

państwach, systemach politycznych i w różnej sytuacji 

ekonomicznej. Są oni dla nas wzorem ogromnego męstwa, 

heroicznego poświęcenia i umiłowania Ojczyzny.  

Aby ich choć w niewielkim stopniu wesprzeć  

i odwdzięczyć za ich walkę i bohaterstwo, zwróciliśmy się  

z apelem i prośbą do naszych uczniów i ich Rodziców   

o przynoszenie do szkoły tzw. suchego prowiantu, artykułów  

o długim terminie ważności. Zbieraliśmy: herbatę, kawę 

mieloną i rozpuszczalną, kakao, olej, makaron, cukier, mąkę, 

ryż, kaszę, owoce i warzywa (tylko w puszkach), konserwy 

mięsne i rybne, ciastka, bakalie, czekoladę.  

Nieodzownym elementem każdej paczki była wykonana 

przez uczniów, a często przy pomocy rodziców 

bożonarodzeniowa karta z własnoręcznie wypisanymi 

życzeniami, takimi prosto z serca. Dowiedzieliśmy się, że 

karty te stanowią dla każdej z kresowych rodzin ogromną 

wartość sentymentalną. Przepiękne, różnobarwne, oryginalne, 

pełne świątecznych akcentów karty wykonywali także 

uczniowie na zajęciach z plastyki i techniki pod kierunkiem 

nauczycieli (wykonano ich ponad 200). 

Efekty zbiórki przeszły nasze oczekiwania. 

Nazbieraliśmy ponad 430 kg 

produktów żywnościowych, 

które zajmowały niemalże cały 

gabinet Pana Dyrektora Marka 

Pachnika.   
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Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie naszej 

akcji wszystkim uczniom i Rodzicom, którzy jak zawsze 

otworzyli swoje ofiarne serca i wsparli akcję, poświęcając 

także swój  przedświąteczny czas. Składamy podziękowanie 

nauczycielom i wychowawcom, którzy włączyli się do akcji  

i gromadzili przyniesione dary w klasach. Jesteśmy pełni 

podziwu dla uczniów, którzy wykorzystali swoje zdolności 

plastyczne, by inni przypomnieli sobie o Ojczyźnie. 

Dziękujemy nauczycielom plastyki i techniki, którzy 

odpowiedzieli na  apel i poświęcali zajęcia na wykonywanie 

kart. 

Okazaliście Państwo ogromną wrażliwość, troskę  

i bezinteresowność.  

Z całego serca dziękujemy. 
 

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 2019r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

 

KUPON NR 4 (127) 

STYCZEŃ 2019                    
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WYCIECZKA KLAS IA i IB  

DO BOMBKOLANDII 
Katarzyna Pawlikowska       

                                                                                           
30 listopada klasy I a i I b wraz z wychowawczyniami - 

p. Elżbietą Kalisz, p. Katarzyną Pawlikowską i p. Krystyną 

Sęktas udały się do Głęboczycy. Miejscowość ta położona  

w zaciszu mazowieckiego krajobrazu, znajduje się ok. 25 km 

od Kałuszyna, w okolicy miejscowości Dobre. Jest to miejsce, 

w którym dzieci odwiedzają Krainę św. Mikołaja oraz oglądają 

małą fabrykę ozdób choinkowych. 

Wizytę w Bombkolandii zaczęliśmy od pokazu, w jaki 

sposób wydmuchuje się szklane bombki. Pan Elf za pomocą 

palnika rozgrzewał szkło, a każde dziecko samodzielnie 

wydmuchiwało swoją bombkę. Panie także skorzystały z tej 

okazji. Szczerze przyznam, że tylko pozornie wydaje się to 

proste. Trzeba dmuchać i w miarę delikatnie, aby bombka nie 

pękła i z odpowiednim natężeniem, by jej kształt był właściwy.  

Potem przeszliśmy do małej wzorcowni, gdzie 

wyeksponowane są przeróżne wzory ręcznie malowanych 

ozdób – bombek. Dzieci otrzymały po dwie szklane bombki, 

które samodzielnie ozdabiały, używając kleju, pędzelków  

i brokatu. Korzystały też z tajemniczego urządzenia, zwanego 

flokarką, które szklaną bombkę zamieniało w kolorową, 

misiową , czerwoną kuleczkę, bardzo miłą w dotyku. I tak 

poznaliśmy nowe zawody, zamieniając się w dmuchaczy, 

srebrzaczy i  dekoratorów. A nasze bombki były przepiękne, 

różnobarwne, wzorzyste. Aby je ozdobić użyliśmy   
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najgłębszych pokładów wyobraźni i fantazji. Każda z bombek 

była niepowtarzalna i wyjątkowa. Wszyscy uczniowie swoje 

dzieła dostali w prezencie do domu, w specjalnie 

zapakowanych pudełkach. Na pewno ozdobiły świąteczne 

bożonarodzeniowe drzewka. 

W dalszej części dzieci z ogromną radością zajmowały 

się malowaniem odlewów gipsowych, tematycznie związanych 

ze świętami Bożego Narodzenia. Odlewy także zabrały  do 

domów.  

Ważnym punktem naszej wycieczki było pisanie listu do 

św. Mikołaja i wizyta w jego gabinecie, gdzie panował 

świąteczny nastrój, a Mikołaj rozmawiał z każdym dzieckiem 

osobiście. Pytał, czy dzieci były grzeczne i co chciałyby dostać 

pod choinkę. Wspólnie z uczniami rozmawiał  

o bożonarodzeniowych tradycjach i obrzędach. 

Ciekawym punktem naszego pobytu w Bombkolandii było 

mielenie złych uczynków, ponieważ każdy z nas ma na sumieniu 

jakieś grzeszki. Pierwszaki spisywały swoje złe uczynki na 

czarodziejskich kartkach, które wrzucały do młyna,  gdzie je 

mielono i znikały. Na dowód tego, że znikły wszyscy 

otrzymywali ,,Certyfikat Anulowania Złych Uczynków”. Na 

koniec zjedliśmy smaczny obiad. 

Dzieci zakupiły sobie różne 

pamiątki, bombki i ozdoby 

choinkowe. W świetnych humorach 

wróciliśmy do domu. Na długo  

w naszej pamięci pozostanie 

wycieczka do Krainy św. Mikołaja  

i Bombkolandii.    
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WYCIECZKA MIKOŁAJKOWA KL. VIC 
Krzysztof Gogol 

Dnia 6.12.2018r. odbyła się wycieczka klasy VIc  

z okazji Mikołajek. Wyjazd był o 08:00. Dokładnie o 9:00 

rozpoczęliśmy grę w Escape Roomach. Podzieliliśmy się na 4 

grupy, z czego aż 3 grupy przeszły poziomy. Następnie był 

posiłek w McDonald, z „drobnym” shoppingiem. Kolejnym 

punktem wyjazdu była wizyta w Trickolandii - sali, gdzie są 

przeróżne efekty optyczne. To był fajny wyjazd. 

Z ŻYCIA ZERÓWEK 
pani Magdalena Gójska- Gogol 

 

Grudzień był niezwykle bogatym miesiącem pod 

względem zabawy i nauki. Już 6 grudnia najmłodszych uczniów 

odwiedził szkolny Święty Mikołaj w towarzystwie uroczego 

renifera Rudolfa Marcela. Wszyscy milusińscy otrzymali  

w darze od Świętego czekoladę i dobre życzenia. 

Kolejnym krokiem w kierunku nadchodzących Świat 

Bożego Narodzenia był wyjazd do Świętego Mikołaja, który 

odbył się 11.12.2018r.   Dzieci wspólnie z panią Mikołajową 

wypiekali pierniki i delektowali się ich smakiem. Wykonali 

ozdoby świąteczne.        
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Jednak najbardziej przypadło im do gustu spotkanie  

z samym Świętym Mikołajem i rozmowa z nim. Wyjazd 

uznajemy za bardzo udany.  

Coraz bliżej Święta… 

w rytmie muzyki 14.12.2018r. 

wszyscy najmłodsi ubierali 

choinkę. Zawisły na niej 

ozdoby konkursowe. Drzewko 

można było podziwiać na 

korytarzu oddziału 

przedszkolno- świetlicowego.  

W ostatnich dniach 

pracy grudniowej słychać 

było wydobywający się z sal lekcyjnych śpiew kolęd. Uczniowie 

słuchali świątecznych piosenek, wykonywali prace plastyczne  

o tematyce bożonarodzeniowej, rozmawiali na temat tradycji i 

obyczajów. Zwieńczeniem ich działań była Wigilia klasowa, 

która odbyła się 21.12.2018r. Uczniowie i wychowawczynie 

podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Śpiewali kolędy 

i zasiedli do wspólnego posiłku. Każdy mały zerówiak otrzymał 

niewielki upominek. Szczęśliwi rozpoczęliśmy przerwę 

świąteczną. 

Zapraszamy Was do obejrzenia zdjęć z wyjazdu  

i Wigilii, które umieszczone są na stronie internetowej szkoły. 

Co przyniesie styczeń… ? 
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Pani Izabela Jackiewicz 

Dzień dobry! Cześć ! Witajcie! Święta Bożego Narodzenia są już za 
nami. Mamy nadzieję, że Mikołaj obdarował Was pięknymi 
prezentami, a Nowy Rok przyniesie Wam spełnienie wszystkich 
najskrytszych marzeń... 

Ciąg dalszy wieści z Chrościc....Zapraszamy do lektury... 

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi 
najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona 
przytulanka przy zasypianiu - Pluszowy Miś. Mimo coraz 
nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na 
misie nie przemija, bo "czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest 
potrzebny Miś!" Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez 
Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie 
beztroskiej zabawy oraz przyjacielem-powiernikiem największych 
sekretów i tajemnic. W naszej szkole już po raz kolejny 
obchodziliśmy święto tej najbardziej znanej i ukochanej maskotki 
dzieci na całym świecie. W dniu "Misiowego Święta” uczniowie 
wzięli udział w licznych konkursach sprawnościowych i zabawach 
ruchowych. Jednak największą radość sprawił im słodki konkurs na 
wyjadanie miodku.:)  

"Schronisko - azyl dla bezdomnych zwierząt”. Miejsce, gdzie 
nieważna jest metryka, ani wygląd. To miejsce, w którym każdy 
niechciany zwierzak znajdzie ciepły kąt i pełną miskę”. 

30 listopada, już po raz kolejny, wybraliśmy się z wizytą do 
schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie, która była 
ukoronowaniem kilkutygodniowej akcji pomagania 
zwierzakom. Przekazaliśmy na rzecz schroniska wiele rzeczy 
niezbędnych jego podopiecznym do przetrwania.:)   
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4 grudnia pojechaliśmy do kina Muza w Mińsku Mazowieckim 
na świąteczne przedstawienie pt.”Zwyczajna Zimowa Opowieść”. 
Spektakl upłynął w atmosferze cudownych piosenek i bogatych 
strojów. Na zakończenie zostaliśmy obdarowani słodkimi 
prezentami od Świętego Mikołaja.:) 

6 grudnia to dzień radości, zabawy i upominków, tzw. 
Mikołajki. Obchodzony na cześć świętego biskupa Mikołaja  
z Miry. Dla wielu to wyraźny sygnał, że święta Bożego Narodzenia 
są tuż, tuż. W tym wyjątkowym dniu zorganizowaliśmy warsztaty 
mikołajkowe, podczas których przy dźwiękach świątecznej 
muzyki wykonaliśmy bożonarodzeniowe ozdoby. 
Miłą niespodzianką była wizyta św. Mikołaja, 
który wraz z reniferem Marcelem odwiedził 
naszą szkołę, a następnie obdarował uczniów  
i nauczycieli słodkimi prezentami. My również 
nie zapomnieliśmy o Mikołaju i podarowaliśmy 
mu pyszne ciasto upieczone przez rodziców. 
uczniów:)  

20 grudnia w naszej szkole odbyła się wigilia. Tym razem była 
ona szczególnie uroczysta, ponieważ do wspólnego świętowania 
tego niezwykłego dnia przyłączyli się także rodzice uczniów. 
Przygotowali oni stół wigilijny, który obfitował w szereg 
przepysznych, świątecznych potraw. Uczniowie wystąpili  
w „Jasełkach”, a następnie łamiąc się śnieżnobiałym opłatkiem 
składaliśmy sobie życzenia, po czym wszyscy zasiedliśmy do 
wigilijnego stołu. Ten razem spędzony czas minął w radosnej  
i miłej atmosferze wspólnego kolędowania:) 

21 grudnia w ramach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia 
uczniowie kl. II upiekli przepyszne świąteczne pierniczki. 
Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem wałkowali ciasto, aby 
następnie wykrawać przy pomocy foremek różnorodne kształty 
ciasteczek.        
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Najwięcej jednak frajdy sprawiło uczniom dekorowanie 
upieczonych już ciasteczek różnokolorowymi lukrami i barwnymi 
posypkami. Cudowny zapach korzennych przypraw unoszący się w 
całej szkole wprowadził nas w magiczny, świąteczny nastrój. 
Kolejna porcja wypieków już za rok.:) 

2 stycznia zawitał do naszej szkoły Teatr Lalek „Bajka”. 
Głównym celem spektaklu było promowanie zdrowego odżywiania 
się oraz higieny własnej i otoczenia. Żywiołowa gra kukułek, piękne 
dekoracje, scenografia i znakomite teksty z morałem sprawiły, że 
profilaktyczna bajka podobała się wszystkim.:)  

To na razie tyle naszych szkolnych wieści...ale cdn...do 

zobaczenia...a raczej poczytania w następnym numerze 

Tornistra:)Pozdrawiamy naszych czytelników:)  

Na stronie - www.spchroscice.kaluszyn.pl można obejrzeć 
również fotorelację z w/w wydarzeń...Zapraszamy:) 

Filialna Szkoła Podstawowa w Chrościcach                                                     

zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie 

na opracowanie symbolu graficznego, logo Filialnej Szkoły 

Podstawowej w Chrościcach. 
Szczegółowe informacje na stronie: www.spchroscice.kaluszyn.pl 
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WYWIAD MIESIĄCA 
Wywiad z panią psycholog Katarzyną Bogusz 

Weronika Peciak 

 

Redaktorka: Dzień dobry. Czy mogę zadać Pani kilka pytań.  

Pani Katarzyna Bogusz: Tak, słucham. Chętnie odpowiem na 
Wasze pytania. 
 

R.: Pracuje Panie w naszej szkole od niedawna. Jakie było 

pierwsze Pani wrażenie? Czy podoba się pani u nas? 

P.K.B.: Pracuję w szkole od września 2018r. Szkoła podoba mi 
się bardzo, a moim pierwszym wrażeniem były stosunkowo 
ciche przerwy. Jesteście energicznymi dziećmi, ale poziom 
hałasu jest do wytrzymania 
 

R.: Jest Pani psychologiem. Dlaczego wybrała pani taki 

zawód? 

P.K.B.: Moim pierwszym pomysłem było zostanie Prezydentem 
kraju, ale to mało popularny zawód, więc musiałam zmienić 
pomysł Od zawsze lubiłam rozmawiać  
z ludźmi, pomagać innym oraz angażować się w inicjatywy 
wspierające wychowanie dzieci, dlatego zostałam 
psychologiem. Moją specjalizacją na studiach była psychologia 
szkolna i wychowawcza dlatego pracuję w szkole.  
 

R.: Czy praca psychologa jest trudna? 

P.K.B.: Każda praca, jeśli wkłada się w nią serce jest 
wyzwaniem. Nie uważam jej za trudną – to moja pasja. Robię 
to, co uwielbiam i cieszy mnie to ogromnie, ale praca  
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psychologa jest wymagająca i zmienna. Nie zawsze 
przychodzą do mnie grzeczne i spokojne dzieci. Często są to 
osoby zbuntowane i złe na otoczenie, borykające się z różnymi 
problemami, dlatego też muszę odpowiednio dobierać metody 
pracy, aby pomóc takim osobom.  
 

R.: Jaki moment w swojej karierze zawodowej uważa Pani za 

największy sukces? 

P.K.B.: Każdy moment, gdy uczeń sam przychodzi do mnie ze 
swoim problemem, uważam za sukces. Jest to oznaka zaufania. 
Ale na początku mojej pracy psychologa miałam takiego 
ucznia, którego szczególnie pamiętam. Marcin ma na imię. Był 
to duży rozrabiaka w gimnazjum i nauczyciele nie dawali sobie 
z nim rady na lekcjach, więc często wysyłali go na rozmowy do 
mnie. Na początku bardzo testował moją cierpliwość,  po 
jakimś czasie gdy zobaczył, że jednak mu nie odpuszczę i tak 
naprawdę zależy mi na nim powoli zaczął się zmieniać. Uspokoił 
się i nawet zaczął trochę uczyć. Udało mu się skończyć 
technikum, założył rodzinę  
i ma własny warsztat samochodowy. 
Czasami, gdy widzę go w mojej rodzinnej 
miejscowości rozmawiam z nim i cieszę 
się z jego sukcesów. 
 

R.: Gdyby miała Pani możliwość zmiany 

zawodu, kim chciałaby Pani zostać i dlaczego? 

P.K.B.: Gdybym mogła zmienić zawód to zostałabym 
podróżnikiem, chciałabym zwiedzać świat i opisywać innym 
jego uroki. Uwielbiam podróżować i razem z moją rodziną 
bardzo często wyjeżdżamy, najchętniej w góry,   
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także w jakiś sposób realizuję inne moje pasje, ale uwielbiam 
pracę psychologa i ogromnie się cieszę, że mogę pracować  
w (już coraz bardziej) NASZEJ szkole 
 

R.: Dziękuję. Było mi bardzo miło rozmawiać z Panią. 

P.K.B.: Ja również bardzo dziękuję.    

POLSKA I ŚWIAT … 
POLSKA JEST NAJ … 

Kinga Mielczarek 
 

 Najwyżej położonym jeziorem w Polsce jest Zadni 

Mnichowy Stawek. To małe jezioro polodowcowe znajduje 

się na wysokości 2070 m n.p.m. w Dolinie za Mnichem, na 

Zadniej Galerii Cubryńskiej.  
 

 Najwyższym miejscem na terytorium Polski jest północny 

wierzchołek szczytu Rysy mający wysokość 2499 m n.p.m. 

Rysy położne są w Tatrach Wysokich, na granicy Polski  

i Słowacji. 
 

 Najniższą temperaturę powietrza na terenie Polski 

zanotowano 9 lutego 1929 roku w Olecku, w województwie 

warmińsko-mazurskim. Wynosiła ona -42⁰C. Bardzo niską 

temperaturą zanotowano również 11 stycznia 1940 r.  

w Siedlcach (-41⁰C). 

 Najpiękniejszym i najbogatszy w zabytki i muzea (około 

3000) miastem w Polsce jest Kraków. Jest to ponadto 
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najstarsze z polskich obiektów wpisanych na Listę świato-

wego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO w 

1975 r., jako jedno z pierwszych 12 obiektów na świecie. 
 

 Największa ilość mostów znajduje się we Wrocławiu. 

Najsłynniejszym jest most Tumski, ulubione miejsce 

zakochanych, którzy zatrzaskują na nim kłódki, co ma 

zapewnić miłość do grobowej deski. Wrocław znajduje się 

na 4. miejscu w Europie pod względem liczby mostów. 
 

PODRÓŻE PO POLSCE 
Maciej Kuć 

REZERWAT "PRZEŁOM WITÓWKI" 

 Niewiele osób wie, że nie trzeba wyjeżdżać na odludzie 

by cieszyć się bliskością natury. Niewielu z nas wie, że na 

terenie naszej gminy rozciąga się rezerwat - rezerwat 

"przełom Witówki". Jest to piękne miejsce na wycieczki, 

spacery czy odpoczynek w ciszy i spokoju. Oprócz 

nieskażonych cywilizacją czystych leśnych terenów, 

meandrującej pomiędzy naturalnymi drzewostanami rzeki 

Witówki,  na terenie rezerwatu można spotkać liczne 

chronione gatunki  roślin takie jak: lilia złotogłów,  storczyki 

czy grążel żółty oraz zwierząt takich jak: pustułka czy 

dzięcioł średni czy też bóbr. Trzeba pamiętać, że zwiedzając 

rezerwaty nie można hałasować, niszczyć ziół i kwiatów,  

krzywdzić i zabijać zwierząt.  Oprócz tego pamiętać trzeba,  

że do rezerwatu nie można przyprowadzać zwierząt 

domowych takich jak psy czy koty. Zapraszam do zwiedzania 

naszego miejscowego rezerwatu przyrody bo "CUDZE 

CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE". 
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WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA HSTORII 
Alicja Drabarek  

 

Dziś zaprezentuje wam kolejną postać historyczną. 

Nawiązując do pierwszego numeru, będzie to syn pierwszego 

historycznego władcy Polski. Zapraszam do lektury. 

 

Bolesław I Chrobry (967-1025) – władca z dynastii Piastów, 

pierwszy koronowany król Polski. Syn Miesza I i Dobrawy. 

Jeden z najbardziej wojowniczych monarchów w dziejach 

kraju. Prowadził wieloletnie konflikty z większością sąsiadów: 

z Niemcami o pograniczne Milsko oraz Łużyce, z Czechami  

o władzę nad Pragą i o Morawy, a z Rusinami – o osadzenie na 

kijowskim tronie jeśli nie siebie, to przynajmniej własnego 

zięcia. Wdawał się też w konflikty z Prusami i Węgrami.  

W 1000 roku zorganizował słynny zjazd gnieźnieński, podczas 

którego cesarz Otton III ogłosił utworzenie arcybiskupstwa  

i przyozdobił głowę Bolesława swoim imperatorskim diademem. 

W roku 1013 zaaranżował ślub syna z cesarską siostrzenicą,  

a w 1018 roku wkroczył do Kijowa, przepędzając miejscowego 

księcia, Jarosława Mądrego. Koronował się na kilka tygodni 

przed śmiercią, wiosną 1025 roku. O jego dokonaniach 

rozpisywali się nie tylko polscy 

kronikarze, ale też tworzący za 

miedzą biskup Merseburga 

Thietmar. Dla Galla Anonima był 

„wielkim” Bolesławem. Niemiecki 

dziejopisarz porównywał go 

tymczasem do samego szatana. 
 

http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/mieszko-i-992/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/dobrawa-977/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/otton-iii-980-1002/
http://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/gall-anonim/
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CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 
Alan Abramowski 

 

W układzie słonecznym krążą planety, które znamy. 

Ale krążą też inne mało znane a ciekawe obiekty. 

Takim obiektem jest Ceres. Planeta karłowata znajdująca 

się w pasie asteroid pomiędzy Marsem  

a Jowiszem. W 1766 roku astronom Johann Daniel Titius  

z Wittenbergi zauważył pewną prawidłowość dotyczącą 

odległości kolejnych planet od Słońca. Jeśli zacząć od 0, 

potem użyć liczb 3, 6, 12, 24, 48 itd. , podwajając za każdym 

razem, do wyniku dodać 4 i podzielić przez 10, otrzymuje się 

ciąg niemal dokładnie odpowiadający odległościom kolejnych 

planet od Słońca, wyrażonych w jednostkach astronomicznych. 

Kiedy William Herschel odkrył Urana w 1781 roku, okazało się, 

że znajduje się on prawie dokładnie  

w odległości przewidzianej przez tę regułę. To sprawiło, że 

astronomowie zaczęli poszukiwać planety pomiędzy Marsem  

a Jowiszem.  1 stycznia 1801 roku Giuseppe Piazzi znalazł mały 

poruszający się obiekt w odległości dokładnie przewidzianej 

przez regułę Titusa-Bodego. Piazzi 

początkowo myślał, że jest to kometa, 

ale brak komy  (gazowo lodowego ogona) 

sugerował, że jest to planeta.  Ceres 

porusza się wokół Słońca w środku 

głównego pasa planetoid, w średniej 

odległości 2,77 j.a. od naszej Dziennej 

Gwiazdy. Najmniejsza odległość Ceres 

od Słońca (peryhelium) wynosi  
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2,56 jednostek astronomicznych, największa zaś (aphelium) to 

2,98 j.a. Okres orbitalny wynosi 4 lata i 221 dni. Orbita Ceres 

nachylona jest względem ekliptyki pod kątem 10,6°.  

Z Ziemi Ceres najlepiej obserwować podczas jej opozycji, 

może ona wtedy osiągnąć względną jasność 6,7 magnitiudo 

(wielkość gwiazdowa). Można ją zatem dostrzec przez 

lornetkę. Powierzchnia Ceres ma ciemny odcień, pokryta jest 

materiałem bogatym w węgiel. Stąd jej albedo jest także 

bardzo małe – 0,09. Badania radarowe wykazały, że 

powierzchnię Ceres pokrywa drobnoziarnisty pył, zwany 

regolitem. Wnętrze Ceres składa się z dużego skalnego jądra, 

ponad którym rozciąga się warstwa lodu wodnego i cienka 

skorupa zewnętrzna z lekkich minerałów. Podczas tworzenia 

się Układu Słonecznego Ceres przechodziła bogatą ewolucję, 

podczas której ciepło wydzielające się z jej wnętrza 

roztapiało lód i utworzyło wewnętrzny płaszcz z ciekłej wody, 

wypychając ją ku górze.  Woda – jej ilość na Ceres 

pięciokrotnie przewyższa ilość słodkiej wody na Ziemi.  Mimo 

swej „planetarnej budowy” – zdecydowanie innej niż  

w przypadku pozostałych planetoid – Ceres nie rozwinęła się 

do postaci pełnoprawnej planety. Prawdopodobnie 

przeszkadzały jej w tym ogromne siły grawitacyjne ze strony 

Jowisza i Marsa. 
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ZWIERZĘTA W PIGUŁCE 
Alan Abramowski 

 

Żachwy  są zwierzętami morskimi. Są gromadą zwierząt 

morskich zaliczanych do podtypu osłonic. Chociaż z wyglądu 

bardziej przypominają kamienie. Prowadzą osiadły tryb życia  

i dlatego nie posiadają układu oddechowego. Ich larwy 

przypominają kijankę. Większość z nich żywi się planktonem 

oraz innymi małymi organizmami. Żachwy występują w słonych 

morzach na wszystkich szerokościach geograficznych (także 

dwa gatunki występują w morzu Bałtyckim) i na różnych 

głębokościach (od wód płytkich po głębinowe).  

 

 

ZWIERZĘTA AUSTRALII 
Wojciech Korbel 

Przygotowałem dla Was listę najbardziej 

niebezpiecznych zwierząt Australii. 

Przedstawiam wam zwierzęta w 3 kategoriach: 

najciekawsze, najbardziej znane i - główny temat - 

najgroźniejsze. W Australii żyją najgroźniejsze zwierzęta 

świata, więc nie zdziwcie się, jeśli znajdziecie tutaj jakieś 

zwierzę o światowej sławie. Wszystkie te zwierzęta są 

niebezpieczne, również te z kategorii „Najpiękniejsze”  

i „Najbardziej znane”.       
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Najgroźniejsze  
1. Żarłacz biały 
2. Osa morska 
3. Krokodyl australijski  
4. Pszczoła miodna 

5. Tajpany 

6. Komar 

7. Żarłacz tępogłowy  

8. Rodzina wężów 

brązowych 

9. Ośmiornica 

niebieskokręga  
10. Szkaradnica 

 

 Najpiękniejsze 
1. Ośmiornica 
niebieskokręga 
2. Ukwiały  
3. Osa morska 
4. Pseudonaja Textilis 

5. Żeglarz portugalski 

6. Skrzydlica 

7. Redback spider  

8. Wąż tygrysi 

9. Pszczoła miodna 
10. Atraks   

 
Najbardziej znane 
1. Kangur 
2. wielbłąd  
3. Komar 

4. Rozdymkowate 

5. Rekin młot  

6. Płaszczka 

7. Ryba piła  

8. Żarłacz biały 

9. Szkaradnica 
10. Redback spider (bliski 

kuzyn czarnej wdowy) 

 

Jeśli macie inne pomysły, sami poszperajcie w Internecie (ja 

opierałem się głównie na filmie dokumentalnym na Netfliksie 

„72 niebezpieczne zwierzęta: Australia”) i spróbujcie 

stworzyć własną klasyfikację. To fajna zabawa!  
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Opisy pierwszych trzech z każdej kategorii 

Najgroźniejsze  
1. Żarłacz biały (Carcharodon carcharias): jedyny żyjący 

współcześnie przedstawiciel rodzaju Carcharodon, blisko 

spokrewniony z 

wymarłym megalodonem, jeden  

z największych rekinów drapieżnych. 

Poławiany komercyjnie  

i sportowo. Gatunek agresywny, 

potencjalnie niebezpieczny dla 

człowieka.  

 

2. Osa morska (Chironex fleckeri) – gatunek parzydełkowca, 

meduza występująca u północnych wybrzeży Australii oraz  

w sąsiednich tropikalnych wodach przybrzeżnych Oceanu 

Indyjskiego i Spokojnego, znajdowana także w południowo-

wschodniej Azji. Jedyny przedstawiciel rodzaju Chironex. 

Jest uważana za najgroźniejszy gatunek os morskich 

(Chirodropida). 

 

3. Krokodyl australijski - (Crocodylus johnsoni) – 
gatunek gada z rodziny krokodylowatych (krokodyle właściwe). 

Wąski pysk zwężający się ku końcowi jest wyposażony w 

liczne ostre zęby. Ubarwienie ciała jasnobrązowe z 

ciemniejszymi miejscami na ciele i ogonie, drobniejsze na szyi 

i nakrapiane na pysku w różnym stopniu  

u różnych osobników. Tarcze kostne na ciele są stosunkowo 

duże. 

 
         

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzaj_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Megalodon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Indyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Indyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Spokojny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krokodylowate
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Najpiękniejsze 
1. Hapalochlaena, częściej nazywana ośmiornica 
niebieskokręga – rodzaj ośmiornic (Octopoda) 

zamieszkujących Ocean Spokojny. Podczas zagrożenia ciemne 

obwódki na ich ramionach i płaszczu nabierają 

jaskrawoniebieskiej, ostrzegawczej barwy. Hapalochlaena są 

śmiertelnie niebezpieczne dla życia człowieka. Ośmiornice te 

wytwarzają jad zawierający między innymi tetrodotoksynę, 

która do ciała ofiary dostaje się po niebolesnym ukłuciu. 

2. Ukwiały (Actiniaria) – rząd bezszkieletowych, osiadłych lub 

półosiadłych koralowców sześciopromiennych (Hexacorallia) 

żyjących pojedynczo, często intensywnie ubarwionych, z 

wyraźnymi deseniami. Zwierzęta te 

często żyją w symbiozie  

z innymi organizmami. Łapią swoją 

zdobycz parzedyłkami a następnie 

wpycha ją do swojego otworu gębowego, 

który pełni. Niektóre gatunki są 

hodowane w akwariach morskich.  
 

3. Osa morska (Chironex fleckeri) – gatunek parzydełkowca, 

meduza występująca u północnych wybrzeży Australii oraz  

w sąsiednich tropikalnych wodach przybrzeżnych Oceanu 

Indyjskiego i Spokojnego, znajdowana także w południowo-

wschodniej Azji. Jedyny przedstawiciel rodzaju Chironex. 

Jest uważana za najgroźniejszy gatunek os morskich 

(Chirodropida). 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzaj_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bmiornice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Spokojny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tetrodotoksyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koralowce_sze%C5%9Bciopromienne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Symbioza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akwarium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Indyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Indyjski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Spokojny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
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Najbardziej znane 
1. Kangur olbrzymi (Macropus giganteus) – duży torbacz  

z rodziny kangurowatych, endemit kontynentu australijskiego, 

jeden z najbardziej popularnych kangurów. Kangur ze 

szponami na przednich kończynach może rozedrzeć skórę do 

krwi i drze ubrania. Jest zdolny do zabicia dorosłego 

mężczyzny. Pewien dorosły biegacz po 20 km z 36 km spotkał 

się z jednym i gdyby się ten kangur nie wycofał skończył by 

marnie. Obok kangura rudego i szarego należy do 

największych współcześnie żyjących torbaczy. 
 

2. Wielbłąd jednogarbny, dawniej także: dromader  lub 

dromedar (Camelus dromedarius) – gatunek dużego, 

udomowionego ssaka lądowego z rodziny wielbłądowatych 

(Camelidae), blisko spokrewniony z wielbłądem dwugarbnym 

(baktrianem) oraz z lamą, alpaką, gwanako andyjskim i wikunią 

andyjską. W Australii dziki wielbłąd umie kopnąć w każdą 

stronę nawet gdy siedzi i pluje. W dodatku zje wszystko, np. 

jeśli się wypuści takich 10-15 na dość duży teren zieleni 

zjedzą wszystko. Australia miała kontrowersyjny plan by je 

powybijać. 
 

3. Komar tygrysi (Aedes albopictus) – inwazyjny, szybko 

rozprzestrzeniający się gatunek owada z rodziny 

komarowatych (Culicidae), jeden z najbardziej rozpowsze-

chnionych i najliczniej występujących komarów na całym 

obszarze Azji Południowo-Wschodniej, a jednocześnie 

najważniejszy z punktu widzenia mikrobiologii lekarskiej 

wektor, czyli gatunek roznoszący arbowirusy. Został 

zawleczony przez ludzi na inne kontynenty zagrażając ludziom 
           

https://pl.wikipedia.org/wiki/Torbacze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kangurowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Endemit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Australia_(kontynent)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kangur_rudy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kangur_szary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domestykacja_zwierz%C4%85t
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielb%C5%82%C4%85dowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielb%C5%82%C4%85d_dwugarbny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gwanako_andyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikunia_andyjska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikunia_andyjska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_inwazyjny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_(biologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owady
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komarowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wektor_(medycyna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arbowirusy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_zawleczony
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takimi chorobami, jak chikungunya, denga, żółta febra, 

gorączka Zachodniego Nilu i japońskie zapalenie mózgu.  

W 1975 pojawił się na południu Europy i systematycznie 

przesuwa się na północ i zachód, zasiedlając kolejne kraje;  

w 2011 roku został stwierdzony w Bułgarii. 

 

 

RELAKS PO SZKOLE 
JAK POLACY SPĘDZAJĄ FERIE ZIMOWE? 

Urszula Włodarczyk 

       

Według Polskiej Izby Turystyki, podczas ferii 

zimowych ci Polacy, którzy wyjeżdżają z domu, albo jadą 

wypoczywać w ciepłych krajach, albo spędzają urlop na 

nartach. Wielbiciele ciepła podróżują głównie do Egiptu, Turcji 

i Tunezji. Narciarze najczęściej wybierają wyjazdy  

w polskie góry, a także udają się na Słowację, do Austrii lub 

Włoch. Według Polskiej Izby Turystyki, jedynym dobrym 

przykładem jest gmina Białka Tatrzańska, która oferuje 

narciarzom kompleksowe 

usługi. Miłośnicy sportów 

zimowych mogą szusować po 

dowolnych stokach na 

jednym karnecie. 

  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chikungunya
https://pl.wikipedia.org/wiki/Denga
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BB%C3%B3%C5%82ta_febra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gor%C4%85czka_Zachodniego_Nilu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Japo%C5%84skie_zapalenie_m%C3%B3zgu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%82garia
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SONDA PROCENTOWA Z UCZNIAMI 
Emila Pietrzak, Alicja Drabarek, Kinga Mielczarek 

 

W sondzie wzięło udział 50 uczniów naszej szkoły. Mieli oni za 

zadanie odpowiedzieć na pytanie: Gdzie spędzisz tegoroczne 

ferie zimowe? 

Oto wyniki: 

 

 

Najwięcej osób ferie spędzi w domu   
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A co kojarzy się dorosłym z feriami? Przeczytajcie sami! 

SONDA Z NAUCZYCIELAMI  
Maja Krasnodębska 

Prosimy wymienić pięć rzeczy, które kojarzą się 

Pani/Panu z feriami zimowymi. 
Pan Marek Pachnik- 

 Iglo.  

Po kilkakroć Wam odpowiem IGLO. 

Dzisiaj może modniej, choć 

niekoniecznie poprawniej, byłoby 

napisać IGLOO, by powiedzieć ILGU. 

Ale nie kiedyś. 

My najnormalniej w świecie w śnieżne ferie budowaliśmy iglo. 

Kurde, ale to bywały wspaniałe budowle. Ileż to ciekawych  

i ciepłych chwil spędziliśmy z chłopakami z Rogatek w naszym 

iglo !!! 

 

Pani Barbara Pachnik- 

1. czytanie książek 

2. oglądanie filmów 

3. relaks 

4. odrabianie zaległości w pracach domowych 

5. coraz bliżej końca roku 

Pani Lidia Wierzbicka- 

1. leniuchowanie 

2. sanki 

3. wyjazdy 

4. zimno 

5. odpoczynek 
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Pani Katarzyna Pawlikowska- 

1. Wyjazdy z rodzicami 

2. Dzieciństwo, sanki, narty 

3. Łąki zamienione w lodowisko o ogromnych rozmiarach we 

wsi Mroczki 

4. Cisza, spokój, ciepło domowe 

5. Biel śniegu, zaspy, przepiękne krajobrazy i podziwianie tego 

wszystkiego z sań jadących leśną drogą 

Pani Ewa Paruzal- 

1. kulig 

2. ognisko 

3. labirynt w Zakopanem 

4. zjeżdżanie na jabłuszku 

5. metrowe zaspy 

Pani Joanna Bielińska- 

1. śnieg 

2. narty 

3. słońce 

4. relaks 

5. spotkania ze znajomymi 

Pan Mariusz Prekurat- 

1. narty 

2. kulig 

3. ognisko 

4. śnieg 

5. góry 
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Pani Wiesława Szymańska- 

1. odpoczynek 

2. cisza 

3. spokój  

4. czas wolny 

5. relaks z książką 

Pani Dominika Włodarczyk- 

1. wypoczynek 

2. góry 

3. śnieg 

4. narty 

5. sport 

Pani Marzena Mroczek-  

1. odpoczynek 

2. zabawy na śniegu 

3. więcej czasu dla rodziny 

4. wolny czas od pracy 

5. nareszcie dokończę czytać książkę!  

Pani Magdalena Gójska-Gogol - 

1. zabawy na śniegu 

2. zaspy 

3. ciepłe, domowe wieczory spędzone z rodziną 

4. długie rozmowy przy gorącej czekoladzie 

5. czas na własne przyjemności 

Pani Izabela Borucińska - 

1. narty 

2. odpoczynek 

3. czas z rodziną 

4. książki 

5. odsypianie zaległości. 
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NAZWY MIESIĘCY 
Kinga Mielczarek 

 

Styczeń, luty… Poniedziałek, wtorek… Wszyscy używamy 

tych nazw na co dzień. Skąd jednak pomysł, aby marzec 

był marcem? Poniżej przedstawiamy pochodzenie 

niektórych nazw. 
 

Styczeń 

Nazwa pochodzi od słowa stykać. 

Oznacza, że stary rok styka się z 

nowym, nadchodzącym. 

Początkowo funkcjonowała także 

nazwa „tyczeń”. W języku angielskim nazwa pochodzi od boga 

Janusa (bóg początku i końca). 

Druga teoria odnosząca się do nazwy tyczeń zakłada, że wzięła 

się ona od zbierania w zimie drewna (tyczek). 
 

Luty 

W dawnych czasach terminem luty określane były rzeczy 

zimne i nieprzyjemne. Początkowo istniały jeszcze nazwy 

strąpacz i sieczeń. 
 

Marzec 

Trzeci miesiąc nazwę zawdzięcza bogowi wojny Marsowi, to w 

tym miesiącu najlepiej jest obserwować planetę Mars dzięki 

jej dobrej widoczności. 
 

Kwiecień 

Ta nazwa nie jest akurat ciężka do rozszyfrowania, wzięła się 

od słowa kwiat. Początkowo nazwa brzmiała „wodzikwiat” 

przez to, że zwodził pierwszymi ciepłymi dniami. 
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Maj 

Miesiąc ten również nazwę wziął od rzymskiej bogini Mai. 

Łacińskie słowo majus oznacza miły lub radość. 
 

Czerwiec 

Nazwa czerwiec pochodzi od małego owada, czerwca polskiego. 

W tym miesiącu nasi przodkowie zbierali jego poczwarki. 

Następnie suszyli je na słońcu i używali do pozyskiwania 

czerwonego barwnika. 
 

Lipiec 

Ta nazwa również nie jest trudna do rozszyfrowania, pochodzi 

od kwitnących w tym okresie lip. 
 

Sierpień 

Początkowo istniała także nazwa sirzpień. Pochodzi od sierpa, 

którego w okresie tym używano do ścinania zboża. 
 

Wrzesień 

Swoją nazwę zawdzięcza kwitnącym w tym miesiącu 

fioletowym wrzosom. 
 

Październik 

Nazwa miesiąca pochodzi od słowa paździerze oznaczającego 

suche łodygi lnu. 
 

Listopad 

Kolejna nazwa, której pochodzenie jest widoczne na pierwszy rzut 

oka. Listopad swoją nazwę wziął od spadających, suchych liści. 
 

Grudzień 

Nazwa pochodzi od słowa gruda, oznaczającego zamarzniętą 

ziemię. 
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JAK OBCHODZIMY KARNAWAŁ NA ŚWIECIE? 
Urszula Włodarczyk 

 

 Rio de Janeiro, Brazylia 

Najsłynniejsze w brazylijskim karnawale są parady samby na 

tzw. sambodromie. W poszczególnych dniach święta sambę 

tańczą tam szkoły tańca, mistrzowie oraz dzieci. W Rio nie 

brakuje również wystawnych bali w drogich hotelach (słynny 

bal w pałacu Copacabana), ulicznych zabaw i koncertów.  

 

Wenecja, Włochy 

Karnawał w Wenecji kojarzony 

jest zwłaszcza z tradycyjnymi 

maskami, których, oprócz 

balowych strojów, wymaga się od 

wszystkich uczestników. Liczne 

imprezy odbywają się pod gołym 

niebem,  

w salach koncertowych, 

restauracjach, hotelach, a nawet 

kościołach.  

 

Teneryfa, Hiszpania 

Obchody zwykle rozpoczyna wybór królowej karnawału,  

a kończy w Środę Popielcową charakterystyczny w tradycji 

hiszpańskiej tzw. pogrzeb sardynki. To rytuał niezwykłej 

procesji żałobnej, w której niesiona przez nieskromnie 

ubranych żałobników papierowa kukła ryby jest następnie 

„grzebana” w wodach oceanu na znak odrodzenia się ludzi do 

nowego życia.        
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Nicea, Francja 

Karnawał w Nicei to największe wydarzenie zimowe na 

francuskiej Rivierze. Tradycyjnie powiązany jest z powitaniem 

wiosny, więc znany jest zwłaszcza z tzw. Parady Kwiatów. Jak 

co roku uczestnicy będą również mieli tu „króla”, 

przewodzącego zabawie. Bilety na karnawałowe imprezy 

kosztują po 40 EUR, ale niektóre parady są bezpłatne.  

 

Bazylea, Szwajcaria 

Jeden z najsłynniejszych karnawałów w krajach 

niemieckojęzycznych co roku zaczyna się o świcie w pierwszy 

poniedziałek po katolickim Popielcu i trwa przez 3 dni. To 

wynik tradycji sięgającej jeszcze XVI w., kiedy u katolików 

zmienił się kalendarz, a w ewangelickiej Bazylei nikt tego nie 

zauważył. Podobnie jak w innych miejscach świata obchody 

karnawałowe, zwane tu Fasnachts, polegają na przemarszach 

przez miasto kolorowych i roztańczonych pochodów.  

W Bazylei jednak nie mogą się do nich dołączać turyści, 

ponieważ i tradycyjne „grupy maskowe” (tzw. clique),  

i aktorzy występujący w inscenizacjach rekrutowani są 

spośród mieszkańców. 
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KĄCIK KULINARNY 

Przepis na kruche faworki 
Paulina Skoniecka 

Składniki: 

 2 szklanki mąki pszennej (300g) 

 4 żółtka 

 1 łyżka spirytusu (lub ocet 6%) 

 1/2 łyżeczki cukru 

 1/2 łyżeczki soli 

 ok. 5 kopiatych łyżek gęstej, kwaśniej śmietany 

 olej lub smalec do smażenia 

 cukier puder do posypania 

Sposób przygotowania: 

1. Mąkę wymieszać z cukrem i solą. Dodać żółtka, spirytus 

i śmietanę. Zagnieść na jednolitą masę. Następnie 

przełożyć ciasto na blat i zbijać drewnianym wałkiem ok. 

10- 15 minut. (Należy uderzać wałkiem w ciasto 

rozpłaszczając je, po czym ponownie zwinąć i znów 

zbijać wałkiem. Dzięki zbijaniu ciasto będzie jednolite, 

elastyczne, a po usmażeniu kruche i z dużą ilością 

bąbelków). 

2. Ciasto rozwałkować porcjami cieniutko na blacie 

posypanym lekko mąką. (Ważne jest, aby blat 

podsypywać, jak najmniejszą ilością mąki. Ciasto 

oczekujące na rozwałkowanie należy przykryć 

ściereczką, żeby nie obsychało). Ciasto pokroić najpierw 

na paski o szerokości ok. 3- 4 cm, następnie  
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na prostokąty lub równoległoboki o długości ok. 9- 10 cm. 

(Ja robię na oko tak, aby 

faworki ładnie wyglądały). 

Każdy kawałek naciąć w środku i 

przez nacięcie przeciągnąć 

jeden koniec.  

3. Faworki smażyć na 

rozgrzanym tłuszczu z obu stron na złoty kolor. Wyjmować 

łyżką cedzakową i osączyć na ręczniku papierowym z 

tłuszczu. Gdy ostygną posypać grubo cukrem pudrem. 

SMACZNEGO!!!! 

10 NAJDZIWNIEJSZYCH TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH  

Amelia Bielńska 

10. Nokia 7380. Gdybyście dzisiaj wyciągnęli taki gadżet 

na ulicy, prawdopodobnie z miejsca zostalibyście wyśmiani, 

że nosicie ze sobą empetrójkę, która w dodatku jest 

niezbyt urodziwa. Tymczasem jakieś 8 lat temu ten 

telefon uważany był za produkt nie tylko bardzo ładny, ale 

też ekskluzywny. Nokia 7380 była czołowym 

przedstawicielem luksusowej kolekcji L’Amour. Jej 

obudowa pokryta była skórą,  
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a przód zdobiła tafla lustra fenickiego, spod której 

wyłaniał się wyświetlacz nie większy od karty SIM. Telefon 

kosztował niemało i nie miał klawiatury numerycznej. 

9. Samsung/Bang&Olufsen Serenata. Jednym z głównych 

atutów tej komórki był olbrzymi głośnik wysuwany z tylnej 

części obudowy, który podobno zapewniał rewelacyjne 

wrażenia odsłuchowe. Ponieważ był to sprzęt przeznaczony 

dla audiofilów, producent wyszedł z założenia, że ze 

zmysłem wzroku u potencjalnych klientów będzie gorzej i z 

pewnością nie zwrócą oni uwagi na toporny design 

urządzenia. Serenata była obiektem westchnień wszystkich 

melomanów w 2007 roku. A cena? Jedyne 2000 dolarów. 

8. Elfoid. Zaznaczam, że ten telefon pochodzi z Japonii, 

co powinno po części wyjaśnić jego taki, a nie inny wygląd, 

albowiem jest on w kształcie…człowieka! Grupa japońskich 

inżynierów doszła do wniosku, że prowadzenie rozmów za 

pomocą prostokątnych gadżetów jest niezbyt ludzkie, 

więc…  

a zresztą, toku ich rozumowania i finału tej 

historii z pewnością zdążyliście się już 

domyślić.  

7. Toshiba G450. Kolejna komórka w 

dzisiejszym zestawieniu, która z wyglądu 

przypomina zwykłą empetrójkę. Nie był to 

jednak zwykły telefon, ponieważ odgrywał 

głównie rolę mobilnego modemu 3G z funkcją 

Hot-Spotu, a możliwość wykonywania 

połączeń głosowych to tylko dodatkowy 

bajer. Toshiba G450 świetnie sprawdzała się także jako  
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odtwarzacz muzyczny z radiem FM. Producent wykazał się 

zatem pomysłowością, jednak żeby nie było zbyt kolorowo, 

urządzenie postanowiono udziwnić poprzez rozbicie klawiatury 

numerycznej na dwie okrągłe części. 

6. CEC F88 Wearable Wrist Phone. Najwięksi giganci 

technologiczni pracują w swoich laboratoriach nad 

inteligentnymi zegarkami, tymczasem niewiele osób wie, że 

tego typu gadżet chińska firma CEC wprowadziła do sprzedaży 

już w 2003 roku. Zegarek F88 Wearable Wrist Phone był 

poza tym pełnoprawnym telefonem komórkowym, który nie 

wymagał parowania z dodatkowymi urządzeniami. Inna sprawa 

jest taka, że w tamtym czasie podobny efekt wizualny i 

funkcjonalny można było osiągnąć, przypinając do nadgarstka 

jakąkolwiek komórkę za pomocą gumki recepturki… 

5. Golden Buddha Phone. Jest to pierwszy przypadek łączenia 

technologii z religią. Wyposażenie tej urodziwej słuchawki 

jest raczej standardowe: ekran LCD, złota obudowa oraz —

 oczywiście — funkcja wirtualnej sali modlitewnej. Dziwić może 

jedynie obecność dwóch slotów na karty SIM. 

4. Siemens Xelibri. Xelibri to seria stylowych komórek 

Siemensa, które trafiły do sklepów w 2003 roku. Urządzenia 

zostały zaprojektowane przez światowej sławy designerów i —

 w zamyśle twórców — miały stanowić część biżuterii. Siemens 

postanowił jednak wycofać telefony ze sprzedaży kilka 

miesięcy po ich premierze, gdyż — z niewiadomych przyczyn —

 nikt nie chciał ich kupować. 
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3. Vertu Signature Cobra. Ta komórka w swojej karierze nie 

wygrała ani jednego konkursu piękności, jednak całą uwagę  

i tak kradnie to, że do wykonania jej obudowy wykorzystano 

złoto, kilkaset rubinów, diamenty, szmaragdy i jeszcze kilka 

dodatków, których w życiu na oczy nie widziałam. Co istotne, 

słuchawkę tę można dostać za darmo. Wystarczy, że zakupicie 

ładowarkę do niej za nieco ponad 300 000 dolarów, a model 

Signature Cobra otrzymacie gratis. 

2. Aesir Copenhagen.  Kolejny telefon, którego największe 

atuty to wysoka cena i dziwny wygląd (choć w tym wypadku 

dochodzi jeszcze głupia nazwa). Aesir Copenhagen to komórka 

zaprojektowana przez znanego szwajcarskiego projektanta 

Yvesa Behara. Jej wyposażenie obejmuje 2-calowy ekran  

i kalendarz z miejscem na 200 wpisów, a za to bogactwo 

funkcji i wyśrubowane parametry techniczne producent życzy 

sobie 42 000 euro. 

1. C99 Mini Star. Swego czasu toczył się spór o słynny już 

prostokąt z zaokrąglonymi rogami, kiedy to niektórzy 

producenci zarzekali się, że przecież nie da się wyprodukować 

smartfona o innym kształcie. Chińczycy pokazali jednak, że się 

da. Poznajcie model C99 Mini Star, czyli telefon w kształcie 

gwiazdy, który można nabyć już za ok. 100 

dolarów. 
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ZIMOWA KRZYŻÓWKA KONKURSOWA 
Adam Ostrowski, Krzysztof Gogol 

 

  

 

2. 

  1.           

            

 3.           

4.             

  5.           

 6.            

   7.          

 8.                

  9.              

 10.           

  11.              

 

1. ŁYŻWIARSTWO … - ZIMOWA DYSCYPLINA SPORTOWA 

2. PADA ZIMĄ 

3. POWSTAJE W WYNIKU KONTAKTU WILGOTNEGO 

POWIETRZA Z PODŁOŻEM O TEMPERATURZE PONIŻEJ 

ZERA 

4. ZJEŻDŻA SIĘ NIMI Z GÓRKI 

5. NAJWIĘKSZY W POLSCE OŚRODEK NARCIARSKI: …. 

SKI ARENA 

6. UJEMNA TEMPERATURA 

7. INACZEJ DWUBÓJ ZIMOWY 
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8. FRANCUSKIE MIASTO, W KTÓRYM ODBYŁY SIĘ 

PIERWSZE ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE  

9. KAMIL … - POLSKI SKOCZEK NARCIARSKI 

10. FIGUROWE LUB HOKEJOWE 

11. BARDZO CIĘŻKIE SANIE SPORTOWE LUB SPORT 

ZIMOWY 

 

HASŁO: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

Uwaga! Uwaga! Zapraszamy do udziału w konkursie.  

Pierwsza osoba, która bezbłędnie rozwiąże krzyżówkę i wyśle 

rozwiązanie na adres mailowy: tornistersp@onet.pl,  

(z dopiskiem: imię i nazwisko, klasa) - liczy się data i godzina 

wysłania wiadomości,  otrzyma kupon upominkowy do EMPIKU. 

Nazwisko zwycięzcy opublikujemy w styczniowym numerze 

„Tornistra”.  

 

Laureatem konkursu z numeru grudniowego „Tornistra” 

jest: Zofia Abramowska z klasy VIIIb GRATULUJEMY!!! 

NAGRODA – KUPON DO EMPIKU DO ODEBRANIA 

BĘDZIE OD 21 STYCZNIA U PANA DYREKTORA! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tornistersp@onet.pl
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HUMOR I HUMOREK 
Grzegorz Kurmanowski 

 

 

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:  

- Panie prezesie, zima przyszła!  

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej, żeby przyszła jutro!  

A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na 

konkretną godzinę. 

 

Kiedy Eskimos wie, że zima jest 

naprawdę siarczysta? 

Jak mu się psy łamią na 

zakręcie.  

 

Eskimos ciągnie na sankach 

lodówkę. Widzi go drugi i pyta 

się: 

- Po co Ci ta lodówka, jest minus 

20 stopni? 

- A niech się dzieciaki trochę 

ogrzeją. 

 

Nauczyciel wyjaśnia na lekcji: 

- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, zimno - 

że się kurczą. Możecie podać jakieś przykłady? 

Na to Jaś:  

- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych. 
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KSIĄŻKA I JA 
Alicja Drabarek  

 Wizyta u babci 
 

W sobotę wstaliśmy bardzo wcześnie. Gdy wyszliśmy  

z domu, pojechaliśmy na dworzec kolejowy. Amelka z tatą 

wsiedli do jednego przedziału, a ja w moim transporterku 

zostałam postawiona na podłodze przedziału. Amelka siedziała 

przy oknie. Z drugiej strony siedziała pani, która była bardzo 

mocno umalowana czerwoną szminką. Obok niej siedział pan  

w okularach, który trzymał wielką, czarną teczkę. Bardzo 

długo jechaliśmy, ale w końcu dojechaliśmy na miejsce. Do 

domu babci pojechaliśmy taksówką. Gdy dojechaliśmy babcia 

wyszła z domu, żeby nas przywitać. Po przywitaniu tata Amelki 

odjechał, ponieważ mówił, że spieszy się na pociąg do domu. 

- Witaj kochanie! – powiedziała babcia. – Co ty masz  

w tym dziwnym pudełeczku? – zaciekawiła się babcia. 

- To transporterek Sary – odpowiedziała grzecznie 

Amelka. 

- Co? Chcesz mi powiedzieć, że przywiozłaś tutaj tego 

stwora? 

- Oj, babciu ona nie narobi żadnych szkód. 

- Dobrze, ale teraz idziemy do domu i napijemy się 

lemoniady.  

I tak minął nam ten dzień, spokojnie i cicho, ale 

przecież nikt nie wie co wydarzy się jutro.  
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KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA 
ORTOGRAFIA ŁATWA RZECZ 

Alicja Drabarek  

Ach, to "ch”! 

CH PISZEMY WTEDY, GDY 

CH WYMIENIA SIĘ NA SZ. 

Skakał z du_kiem  du_ po da_kach, 

zza kominów stra_ąc Sta_ka! 

Nagle Sta_ wbiegł siup! na da_ 

i zajęczał, że aż stra_! 

tyci du_ek z małym brzu_kiem 

cały okrył się kożu_kiem, 

wielki du_ z pękatym brzu_em 

opatulił się kożu_em, 

po czym gdzieś się w kącie 

zaszył. 

I kto kogo tu przesra_ył? 

PAMIĘTAJCIE TAKŻE, ŻE 

CH NA KOŃCU PISZE SIĘ,  

lecz wie o tym każdy zu_,  

ze wyjątkiem jest tu dru_. 

Pewien Ro_ miał walizeczkę, 

na kółeczka_ i w krateczkę. 
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Ro_ ją bardzo, bardzo lubił, 

aż tu ba_! Tra_! i ją zgubił! 

Szukał walizeczki w banka_, 

w parka_, w brama_, na przystanka_, 

w kamienica_, na ulica_ 

i na dworca_, i w piwnica_… 

W końcu, po godzinach trze_, 

westchnął cicho: – E_! To pe_! 

Potem, smucąc się troszeczkę, 

kupił nową walizeczkę, 

po czym bu_! zjadł miskę klu_, 

bo Ro_ to był zu_ za dwó_! 
 

KSIĄŻKI DLA NAJMŁODSZYCH 
Alicja Drabarek  

W tym numerze chciałabym zaproponować książkę pt. 

„Biuro śledcze Tomuś Orkiszek i Partnerzy”. Jest to książka 

Agnieszki Stelmaszyk. Opowiada ona o Tomusiu Orkiszku, 

który postanawia zostać wielkim detektywem. Wraz ze swoimi 

przyjaciółmi – kotką Kicią, chomikiem Euzebiuszem i rybką 

Klotyldą – zakłada biuro śledcze. Niebawem do drzwi domku na 

drzewie puka pierwszy klient – jubiler Rubinek. Sprawa,  

z którą przychodzi jest nie byle jaka: skradziono bezcenną 

szafirową broszkę królowej Marysieńki. Czy Tomuś Orkiszek i 

jego przyjaciele zdołają znaleźć złodzieja i odzyskać 

szafirową broszkę? Sprawdźcie sami…  Zachęcam gorąco do 

przeczytania tej książki. 
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
wyszukała Emila Pietrzak 
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