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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 6 (129) – marzec 2019          nakład 100 sztuk  CENA 2,00 zł 
 

 

Za nami luty i walentynki, 
karnawał i tłusty czwartek.  

Co przed nami? Wiosna! Wiosna! 
Wiosna! … i nie tylko. 
A może wywiad z Panem 

Burmistrzem? A może słowo  
od Eksperta do ósmoklasistów?  

A może list od Prezesa Rady Ministrów? 
Zapraszamy do lektury. 

 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 
 

2. marca - Dzień Staroci 

5. marca - Dzień Dentysty 

8. marca - Dzień Rudych Osób 

11. marca - Dzień Sołtysa 

12. marca - Dzień Przeciwko Cenzurze Internetu 

14. marca - Biały Dzień 

15. marca - Dzień Piekarzy i Cukierników 

16. marca - Dzień Pandy 

17. marca - Dzień Łodzi Podwodnej 

18. marca - Europejski Dzień Mózgu 

19. marca - Dzień Stolarza 

20. marca - Dzień Bez Mięsa 

21. marca – Pierwszy dzień Wiosny, Dzień 

Wagarowicza 

22. marca - Światowy Dzień Wody 

23. marca - Dzień Windy 

24. marca - Narodowy Dzień Życia 

25. marca - Międzynarodowy Dzień Gofra 

26. marca - Dzień Niedźwiedzia Grizzly 

27. marca - Międzynarodowy Dzień Teatru 

28. marca - Dzień Żelków 

29. marca - Dzień 

Metalowca  

30. marca - Światowy Dzień 

Muffinka 

31. marca - Światowy Dzień 

Budyniu 
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Z REDAKCJI „TORNISTRA” 
Krzysztof Gogol 

18 lutego po raz trzeci w tym roku szkolnym 

uczestniczyliśmy w warsztatach w Zamku Królewskim. Był to 

szczególny wyjazd. Dzięki organizatorom mogliśmy tym razem 

zobaczyć wystawę „Znaki Wolności”. Jest to jedna  

z największych jak do tej pory wystaw zorganizowanych  

w Zamku Królewskim. Powstała z uwagi na obchodzoną  

w zeszłym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Wystawę otwiera obraz Jacka Malczewskiego 

„Polonia”. Przedstawia on kobietę – Polskę, w koronie, 

uwolnioną, szczęśliwą, znoszącą więzy niewoli i rękawice  

z krwi. Obrazuje on charakter całej wystawy, której zadaniem 

jest przybliżyć te wydarzenia z historii Polski, które dobitnie 

wpisały się w naszą pamięć oraz ukazały podobną postawę 

Polaków, nieważne czy dane wydarzenie miało miejsce w XVIII 

czy w XX wieku. Eksponaty wystawy to także filmy, ścieżki 

dźwiekowe, fotografie, wizualizacje, dokumenty archiwalne. 

Przeszło 400 dzieł sztuki zamieszczonych zostało w 30 salach. 

Każdy z nas znalazł tu 

coś dla siebie, każdy 

interpretował wystawę 

inaczej, każdy odbierał 

dzieło Malczewskiego 

swoimi oczami. Warto 

było uczestniczyć w 

tych warsztatach.  
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Tłusty czwartek, pączki, pączki, pączki… 28 lutego na 

naszym cotygodniowym spotkaniu też ich nie zabrakło. Fajnie 

tak posiedzieć, pojeść, pośmiać się i nic nie musieć więcej.  

Ale… już po pączkach, zabieramy się do pracy  

i prezentujemy Wam wiosenny numer naszego miesięcznika. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:tornistersp@onet.pl
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PYTANIE DO EKSPERTA 
PYTANIE DO PANA DYREKTORA 

Redaktorzy 

Za miesiąc egzamin ósmoklasisty. Uczniowie naszej szkoły, 

ale nie tylko, bo wszystkich szkół w Polsce będą zmagali 

się z trzydniowymi testami. Czy zechciałby Pan przed 

egzaminami przekazać słowo do młodzieży? 

 

Droga młodzieży ma. 

Ósmoklasiści. 

Wiem. Wiem.  Eksperymentowali na Was i eksperymentują 

nadal przeróżne tęgie umysły już ósmy rok.  

Na samym Waszym starcie zmieniano pomysły czy jako 

sześciolatki, czy może sześcioipółlatki, a może siedmiolatki 

edukację zacząć powinniście. 

W międzyczasie, jak to fajnie się mawia, podstawa 

programowa też kilkakrotnie zmieniała się. A więc i to czego 

mamy my, nauczyciele Was uczyć. 

I gdy już kończyć mieliście przygodę z podstawówką okazało 

się, że .................. 

że żadne z Was ani w tym, ani w przyszłym roku  

szkoły podstawowej nie ukończy.  

I wszystkie trzyletnie treści przewidziane dla gimnazjalisty 

postanowiono, że przyswoić macie w dwa lata, by 15 kwietnia 

2019 roku  przeprowadzić  EGZAMIN,  zorientować się  

i ocenić jak to Wam się udało!!!! 

I życzę  - Niech się WAM uda.  
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Jeszcze macie miesiąc, by temu 

"udaniu" dopomóc. 

Finiszujcie. Meta tuż tuż tuż. 

Szkoły średnie czekają!!! 

A my? My nauczyciele, my rodzice. 

Będziemy nadal robić wszystko, by 

udało Wam się jak najlepiej. 

 

 
 

CO W SZKOLE PISZCZY? 
UCZNIOWIE PISZĄ I TWORZĄ 

W styczniu bieżącego roku ukazała się druga pozycja 

literacka autorstwa uczniów naszej szkoły. Tym razem pod 

tytułem „Naszej Niepodległej”. Tomik literacki zawiera zbiór 

opowiadań, legend i gawęd. Ciągi zdań przeplatają się wśród 

ilustracji autorstwa najmłodszych uczniów. Akcja, tajemnica  

i niezwykli bohaterowie, to tylko początek przygody  

z książką. Pozycja warta przeczytania.  

Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się  

z tomikiem poezji, który został opublikowany w 2016 roku 

zachęcamy, abyście sięgnęli po niego również. „Mojemu Miastu 

na Urodziny” to wiersze, w których uczniowie ukazali piękno 

naszej miejscowości i całej okolicy.  

Mamy nadzieję, że już niedługo na łamach naszego 

miesięcznika dowiecie się o kolejnych wydaniach szkolnych 

dzieł. 
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ORTOGRAFICZNA KORRIDA 
Pani Sylwia Pernach 

 

W piątek, 15 lutego w Szkole Podstawowej w Kałuszynie 

odbył się już IX Międzygminny Konkurs Ortograficzny 

"Mistrz ortografii" dla uczniów szkół podstawowych. Ideą 

konkursu było nawiązanie współpracy z gminami otaczającymi 

gminę Kałuszyn takimi jaki: Kotuń (powiat siedlecki), Wierzbno 

( powiat węgrowski), Grębków (powiat węgrowski), Mrozy, 

Dobre, Stanisławów oraz Jakubów (powiat miński). Spiritus 

movens całego przedsięwzięcia jest Pani Krystyna Osińska, 

nauczycielka języka polskiego ze SP z Kałuszyna. 

Szlachetna rywalizacja spełniła oczekiwania, ponieważ 

wyniki pokazały, że wzrasta poziom kompetencji językowych 

uczniów – uczestników ortograficznych zmagań. Te 

doświadczenia pokazują niezbicie, że warto podjąć wysiłek 

systematycznego doskonalenia uczniów w posługiwaniu się 

polszczyzną, jakkolwiek jest to zadanie trudne i wymagające 

cierpliwości. 

Tym razem korridę 

ortograficzną stoczyło 28 uczniów 

z 10 szkół. Konkurs składał się  

z dwóch części: dyktanda i testu. 

Zadania konkursowe były 

dostosowane do dwóch poziomów: 

uczniowie z kl. V-VI oraz 

uczniowie z kl. VII-VIII. Ów, było 

naprawdę gorąco… Zwłaszcza, że 

byli to sami najlepsi znawcy ortografii języka polskiego!  
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Komisja konkursowa dokonała szczegółowego sprawdzenia 

prac, a następnie wyłoniła zwycięzców, którzy zakwalifikowali 

się do etapu wojewódzkiego.  

KLASY V-VI 

1. miejsce Aleksandra Szalwa, klasa 6, Szkoła Podstawowa  

w Kopciach (opiekun: Małgorzata Kołak) 

2. miejsce Beata Murzyn, klasa 6, Szkoła Podstawowa  

w Stanisławowie (opiekun: Agnieszka Badura) 

3. miejsce Kacper Kot, klasa 5, Szkoła Podstawowa w Ładzyniu 

(opiekun: Paulina Bocheńska) 

KLASY VII-VIII 

1. miejsce Bernard Szponar, klasa 8, Szkoła Podstawowa  

w Stanisławowie (opiekun: Izabela Szczepanik) 

2. miejsce Zuzanna Bodecka, klasa 7, Szkoła Podstawowa  

w Dobrem (opiekun: Katarzyna Kowalczyk) 

3. miejsce Aleksandra Mroczek, klasa 7, Szkoła Podstawowa  

w Kałuszynie (opiekun: Beata Monika Marciniak) 

Wręczenie nagród uświetniła swoją obecnością Pani 

Burmistrz Henryka Sęktas, która razem z Panem Dyrektorem 

Markiem Pachnikiem wręczyli zwycięzcom dyplomy, 

pamiątkowe puchary, książki oraz bony podarunkowe do 

Empiku. Ponadto Pan dyrektor złożył na ręce nauczycieli 

podziękowania za przygotowanie uczniów do tegorocznego 

konkursu. 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów, 

a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszej szkoły 

w przyszłym roku na kolejną, jubileuszową, X edycję konkursu  

o tytuł "Mistrza ortografii". 
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NIEZAPOMNIANY BAL KARNAWAŁOWY 
Pani Agnieszka Borucińska 

 

Czas wydarzenia - 13 lutego 2019r., godz.15.00 -18.30 

Miejsce wydarzenia – mała sala gimnastyczna 

Tak brzmiałaby sucha notatka o zabawie karnawałowej 

organizowanej przez Samorząd Uczniowski.  

Na szczęście kto był, ten wie, że nie była to zwykła 

zabawa, tylko niezapomniany bal karnawałowy! Nie było czasu 

na nudę. Muzyka zachęcała do szaleństw na parkiecie. 

Wodzirej – p. Adam Kur – cały czas proponował dodatkowe 

atrakcje, konkursy i zabawy – z instrumentami muzycznymi, 

bańkami mydlanymi, ciekawymi rekwizytami. Kto lubi układy 

taneczne wykonywane w grupie, nie zawiódł się – patrząc na 

ekran mógł powtarzać sekwencje ruchów i czuć się jak członek 

formacji tanecznej. Amatorzy karaoke też znaleźli coś dla 

siebie – najnowsze przeboje muzyczne. 

Kolorowe stroje, bajkowe przebrania dodawały 

splendoru i sprawiały, że zabawa była niepowtarzalna. A na 

zmęczonych tańcem i śpiewem czekał obficie zaopatrzony  

w smakołyki bufet  

i gabinet makijażu. Kto nie 

był, niech żałuje! Już dziś 

zapraszamy na kolejny bal 

karnawałowy w 2020 roku. 
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GALA SZKOLNYCH ORŁÓW 

Pani Sylwia Pernach 

 

Są ambitni, mają wysokie 

aspiracje i uparcie dążą do celu,  

a przede wszystkim osiągają wysokie 

wyniki w nauce, które zawdzięczają 

swojej ciężkiej pracy. Oto sylwetka prawdziwego szkolnego 

orła. Tytuł ten jest ogromnym wyróżnieniem, dla uczniów oraz 

ich nauczycieli, zawsze czekamy na galę  

z niecierpliwością, ona nadaje sens naszej pracy. 5 marca 

2019r w naszej odbyła się coroczna Gala Szkolnych Orłów. 

Podczas uroczystości 58 uczniów wyróżniających się wysoką 

średnią, wzorowym zachowaniem oraz licznymi osiągnięciami  

w konkursach, zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, 

wojewódzkim a nawet ogólnopolskim, odebrała gratulacje ze 

strony Pana Dyrektora Marka Pachnika oraz Burmistrza 

Kałuszyna Pana Arkadiusza Czyżewskiego. Każdy wyróżniony 

uczeń szedł dumnie po czerwonym dywanie przy 

akompaniamencie utworu zespołu Queen "We are the 

champions" na specjalne przygotowaną scenę. Był to bardzo 

wzruszający moment w szczególności dla rodziców. Niektórym 

nawet zakręciła się łezka w oko.      
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Momentem, na który wszyscy z niecierpliwością czekali 

było odczytanie nazwisk tej najlepszej szóstki uczniów, 

którzy otrzymali stypendium Burmistrza Miasta Kałuszyna.  

A były to: Amelia Bielińska, Wiktoria Kaźmierczak, Alicja 

Drabarek, Paulina Zduńczyk, Magdalena Wąsowska i Zofia 

Kurowska. 

Galę swoją obecnością zaszczycili Rodzice uczniów, Pani 

Dyrektor Przedszkola, Pani Dyrektor Biblioteki publicznej  

w Kałuszynie, ksiądz proboszcz oraz przedstawiciele 

samorządu. 

Na zakończenie uroczystości podziękowania otrzymali 

rodzice oraz nauczyciele za całoroczną ciężką pracę. 

 
 

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 6 (129) 

MARZEC 2019                    
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Z ŻYCIA ZERÓWEK 
Pani Magdalena Gójska- Gogol 

 

Luty przywitał nas po feriach licznymi atrakcjami. 

Zaczęliśmy zabawę od Balu Karnawałowego. Była wiedźma i 

księżniczka i kot z długim ogonem. Byliśmy i my najmłodsi 

uczniowie szkoły. Tańce, hulanki, swawole, konkursy i zabawy. 

Było super. 

Ale to nie koniec zabawy. Jak karnawał to i cyrk Luna. 

Słoń, który kręcił ogonem, czarna pantera skacząca przez 

przeszkody, klauni i wąż, który jak zawsze był największą 

atrakcją. Śmiech na sali sugerował, że uczniowie bawili się 

doskonale. A po występach cyrkowców czas przyszedł na 

chwilę relaksu i zakosztowanie soków 

owocowo - warzywnych.  

I kolejne atrakcje i warsztaty w 

Castoramie w Stojadłach. Tym razem 

mieliśmy możliwość ozdobić wazony 

prawdziwymi farbami wykorzysty-

wanymi do malowania witraży. Pracy 

było dużo. Najpierw musieliśmy 

ozdobić wazony wzorem kwiatów, w 

różnych rozmiarach. Następnie malowaliśmy je, nakładając 

kilka warstw farby. Wazony wyszły wspaniałe, zabraliśmy je 

do domu, przydadzą się na pierwsze wiosenne kwiaty.  

Drodzy czytelnicy, nie myślcie, że my tylko się bawimy. 

Codziennie uczymy się nowych literek, cyferek. Dowiadujemy 

się kim był Fryderyk Chopin, czy Mikołaj Kopernik. Śpiewamy, 

czytamy, ćwiczymy.  

A co będziemy robić w marcu? Przekonacie się już wkrótce.  
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pani Izabela Jackiewicz 

Dzień dobry! Cześć! Witajcie!!! Wieści z Chrościc  

ciąg dalszy......... 

20 lutego gościliśmy w szkole Teatr Profilaktyczny Edukacja 

i Animacja "Magik" z Białegostoku, który zaprezentował uczniom 

przedstawienie pt.”Igraszki Czarodziejki Honoratki”. Satyryczna 

historia opowiadała o czarownicy Honoracie, która, jak to zwykle  

w bajkach bywa, nie należała do miłych i uczynnych oraz  

o dziewczynce imieniem Klementynka, która musiała zostać sama 

w domu na skraju lasu. Honorata różnymi sposobami próbowała 

porwać Klementynkę, ale dziewczynka była mądra i wiedziała, że 

nie wolno ufać nieznajomym. Nie uległa pokusie i nie skusiła się na 

słodycze ani inne obietnice obcej osoby. Dodatkowo bajka uczyła, 

że należy dbać o higienę jamy ustnej, używać zwrotów 

grzecznościowych, a za śmiecenie można otrzymać mandat. 

Przedstawienie zakończyło 

się pozytywnie, Honorata 

zmieniała się: przestała 

śmiecić, zaczęła używać 

słów: "proszę, dziękuję  

i przepraszam". 

Przedstawienie bardzo się 

wszystkim podobało.-:) 
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Karnawał to czas zabaw i hucznych balów, lecz jego koniec 

zbliżał się już wielkimi krokami. Postanowiliśmy wykorzystać te 

ostatnie chwile i 21 lutego zorganizowaliśmy szkolną dyskotekę. 

Uczniowie przebrani w karnawałowe stroje bawili się radośnie w 

rytmie tegorocznych hitów. Było super-:) 

 

8 marca to od ponad 100 lat Międzynarodowy Dzień Kobiet. 

Tego dnia Panie - i te starsze i te młodsze - świętują na całym 

świecie. Jak co roku nasi Panowie nie zapomnieli o swoich Paniach i 

przygotowali niespodzianki. Obdarowali swoje koleżanki oraz 

wychowawczynie słodkimi podarunkami oraz pięknymi kwiatami. 

Wśród nich królowały tulipany oraz róże, które w mowie kwiatów 

przekazują pozytywne uczucia oraz goździki, które wręczamy, gdy 

chcemy wyrazić uznanie, podziw lub po prostu powiedzieć 

dziękuję! I my również dziękujemy wszystkim chłopcom za pamięć 

i życzenia. Dziękujemy również mamie Ksawerego za pyszną 

szarlotkę!-:) 

 

Do zobaczenia w kolejnym numerze... Pozdrawiamy Was 

cieplutko:) 
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WYWIAD MIESIĄCA 
Wywiad z Burmistrzem Miasta i Gminy Kałuszyn,  

Panem Arkadiuszem Czyżewskim 
Paulina Skoniecka, Amelia Bielińska, Urszula Włodarczyk 

 

Prezentujemy wywiad z panem Burmistrzem Arkadiuszem 

Czyżewskim – przyjacielem młodych, aktywnych redaktorów. 

 

Redaktorzy: Dzień dobry. Czy zechciałby Pan udzielić wywiadu 

do naszej gazetki? Daleko nam – redaktorom – do polityki, 

dlatego nasze pytania nie będą stricte polityczne    

Pan Burmistrz: Dzień dobry, cieszę się bardzo. Oczywiście 
odpowiem na pytania. Również cieszę się, że nie dotykamy 
polityki. 
 
Redaktorzy: W dniu 21 października 2018r. został Pan 

wybrany Burmistrzem Miasta i Gminy Kałuszyn. Gratulujemy! 

Czy jest Pan zadowolony z wyniku, jaki Pan osiągnął? 

Pan Burmistrz: Dziękuję bardzo. Tak, jestem zadowolony. 
 

Redaktorzy: Z zawodu jest Pan prawnikiem, więc czemu 

zdecydował się Pan zostać Burmistrzem?  

Pan Burmistrz: Ponieważ swoją przyszłość 
zawsze wiązałem z Kałuszynem. Zostałem 
burmistrzem bo postanowiłem, że swoje 
całe życie zwiążę z Kałuszynem i uważam, 
że moje doświadczenie i wykształcenie 
mnie do tego predysponuje.  
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Redaktorzy: Pierwsze miesiące na nowym stanowisku są 

zawsze stresujące. Czy Panu towarzyszy stres w codziennej 

pracy? 

Pan Burmistrz: Nie. Pracuję w urzędzie od 7 lat, więc byłem 
przygotowany. 
 

Redaktorzy: A teraz nieco inne pytanie   Jakie są Pańskie 

zainteresowania? A może ma Pan jakieś hobby? 

Pan Burmistrz: Tak. Przede wszystkim uwielbiam historię. 
Historię w połączeniu z książkami. Uwielbiam czytać książki  
i je kolekcjonować. Bardzo lubię też pograć w piłkę. 
 

Redaktorzy: Kto jest Pańskim autorytetem? Czy ma Pan 

jakieś motto życiowe? 

Pan Burmistrz: Autorytetem przede wszystkim byli dla mnie 
rodzice. Również autorytetem dla mnie był i jest poprzedni 
burmistrz Pan Marian Soszyński.  
Kiedyś był taki król Prus Fryderyk II Wielki i on miał takie 
powiedzenie : „Śmiało, śmiało, zawsze śmiało.” 
 

Redaktorzy: Jakim był Pan uczniem? 

Pan Burmistrz: Wydaje mi się, że byłem bardzo dobrym 
uczniem. 
 

Redaktorzy: Czy zechciałby Pan podzielić się z nami jakąś 

ciekawą, śmieszną historią z dzieciństwa? 

Pan Burmistrz: Całe dzieciństwo to jest najpiękniejszy okres 
w życiu. Wiele było takich śmiesznych historii, jednak 
najweselsze były obozy harcerskie. 
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Redaktorzy: Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na nasze 

pytania. Życzymy Panu wielu sukcesów w pracy zawodowej. 

Pan Burmistrz: Ja również  cieszę się  i dziękuję, że 
przyszłyście. 

 

LUDZIE LISTY PISZĄ 
PREZES RADY MINISTRÓW   

Warszawa, dnia 11 stycznia 2019 r. 

        Drodzy Uczniowie, 

Otrzymany od Was list był bardzo sympatyczną 

niespodzianką. Dziękuję za pamięć i miłe słowa skierowane 

pod moim adresem. Cieszę się, że wspólnie z Waszymi 

Nauczycielami konsekwentnie realizujecie ambitne 

przedsięwzięcia. Całej społeczności Waszej Szkoły,  

a szczególnie uczniom klasy VIIIb, przekazuję serdeczne 

pozdrowienia. 

Cieszę się, że próbujecie wskrzesić sztukę pisania listów. 

Kiedyś była to wspaniała, wielce rozbudowana dziedzina 

piśmiennictwa. Warto wciąż sięgać do listów króla Jana III 

Sobieskiego do jego żony, Marysieńki, czy listów Henryka 

Sienkiewicza z podróży do Ameryki. To ogrom satysfakcji - 

pisanie i otrzymywanie listów, szczególnie w dzisiejszych 

czasach!  
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Nie tylko kształci on styl naszych wypowiedzi, uczy 

porządkowania i formułowania myśli, ale też jest sposobem 

poświęcenia czasu drugiej osobie i próbą zrozumienia jej. To 

niezwykle cenne, że potraficie zrezygnować z nowoczesnych 

komunikatorów i robić coś, co wymaga większego niż 

zazwyczaj wysiłku. 

Moi Drodzy, cieszę się, że szkoła jest dla Was 

przyjaznym miejscem, że przychodzicie do niej z radością  

i czujecie jej dobrą przyjazną atmosferę. Gratuluje Wam 

osiągnięć i wyróżnień, a także odpowiedzialności  

i zaangażowania w sprawy Waszej Małej Ojczyzny. 

Dziękuję Nauczycielom i Rodzicom za ich trud  

i aktywność w działaniu. Edukacja to przecież najważniejsza 

inwestycja w przyszłość. Życzę Państwu sukcesów, wielkiej 

satysfakcji i radości z pracy. Uczniom życzę entuzjazmu, 

motywacji i wiary w Wasze możliwości. 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

Mateusz Morawiecki 

(List przepisała Klaudia Szymańska) 
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WIOSNA 
SONDA Z UCZNIAMI 

Kinga Mielczarek, Alicja Drabarek, Emila Pietrzak 

 

Jaką porę roku lubisz najbardziej? 
 

Według naszej sondy najbardziej lubianą porą roku przez 

uczniów naszej szkoły jest Lato. Na drugim miejscu znalazła 

się Wiosna, która lada moment do nas zawita. 

 

Więc, drodzy koledzy i drogie koleżanki, już za trzy miesiące 

rozpocznie się lato. Ale zanim przyjdzie lato, poczytajcie  

z czym nauczycielom kojarzy się wiosna.  
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SONDA Z NAUCZYCIELAMI 
Amelia Bielińska 

Za co Pan/Pani lubi wiosnę? 
 

p. Marek Pachnik – Acha. Acha. Acha.  

Rozumiem z tego pytania, że wchodzicie na tematy 

ogólnopolskie zaczynając interesować się polityką !!! 

No cóż ! Dobrze.  

Po owocach ich poznacie (Mt. 7, 15 - 20) - więc chwilowo 

żadnego zdania o nich nie mam. Niech próbują. Daję szansę 

każdemu i ufam w dobre zamiary każdego. 

To jest wolny kraj i niech byty przeróżne mnożą się. 
 

p. Monika Marciniak – Jak to za co?  

Za jasne i ciepłe słońce,  

pachnące kwiaty na łące,  

zapach mokrej ziemi w ogrodzie,  

ptaki śpiewające co dzień,  

szum wody w leśnym strumieniu,  

zieloną żabę na polnym kamieniu, 

 poranną rosę na trawie  

i sukienki na sklepowej wystawie   

 

p. Magdalena Gójska – Gogol – Wiosnę lubię głównie za to, że 

potrafi obudzić świat do życia, w sensie dosłownym! 

Niesamowite jest w niej to, że jednego dnia wszystko dookoła 

potrafi  się zazielenić. A pamiętajmy zieleń to kolor nadziei!!! 
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p. Wiesława Szymańska - Za kwiaty, piękne słońce, jest 

ciepło, kolorowo, wesoło, przyroda budzi się do życia. 

p. Marzena Mroczek - Lubię wiosnę ponieważ lubię patrzeć, 

jak zakwitają pierwsze kwiaty, jak drzewa puszczają pąki. Jak 

przyroda budzi się do życia. Uwielbiam słuchać śpiewu ptaków 

oraz kumkanie żab. Cieszy mnie widok pięknych kolorów wkoło 

oraz to, że zima będzie dopiero za wiele miesięcy. 

p. Ewelina Dudzińska - Za słońce, zieleń, śpiew ptaków oraz 

możliwośc długich wycieczek rowerowych i spacerów. 

p. Krystyna Raczyńska - Wiosna jest radosna! Słoneczko 

świeci, jest ciepełko, rośliny zaczynają się rozwijać, ptaki 

powracają z ciepłych krajów. wszystko budzi się do życia, 

człowiek też. 

p. Sylwia Pernach - Wiosna to cudowny czas, kiedy to 

przyroda na nowo budzi się do życia po zimowym letargu. 

Uwielbiam wiosenne promienie słońca i tą wszechotaczającą 

nas zieleń, która wywołuje uśmiech na naszych twarzach. Jest 

to magiczna pora roku!  

p. Lidia Wierzbicka - Wiosna to najpiękniejsza pora roku. 

Częściej pojawia się słońce, które pobudza mnie, dodaje 

energii i sprawia, że chce się żyć. Weosną zaczynamy słyszeć 

śpiew ptaków, coraz częściej otula nas ciepłe powietrze, 

pojawiają się wiosenne kwiaty. Wszystko budzi się do życia. 

Zawsze po zimie nie mogę się doczekać zielonej trawy... To 

wszystko sprawia, że kocham wiosnę. 
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JAK OBCHODZI SIĘ PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY? 

Ula Włodarczyk 

Polska 

Topienie Marzanny, obecnie traktowane głównie jako 

atrakcja dla dzieci, kiedyś, w zamierzchłych czasach, 

związane było z pogańskimi obrzędami Słowian. Obecnie to 

chyba najbardziej znany w Polsce wiosenny zwyczaj. Rzucana 

w rzeczną toń słomiana kukła symbolizuje odchodzącą zimę  

i nadchodzącą wiosnę. Niegdyś była to pogańska bogini, przez 

niektórych zaliczana do grona 

demonów, kojarzona z zimą  

i śmiercią. Kiedyś podchodzono 

do tego bardzo poważnie. 

Kobiety i dzieci przygotowywały 

słomianą kukłę, przywdziewały ją 

w płótno i zdobiły wstążkami. 

Bułgaria  

Bardzo ciekawe tradycje związane z przywitaniem wiosny 

panują w Bułgarii. Mam tu na myśli przypadający na 1 marca 

zwyczaj zwany Martenica, a inaczej świętem Babci Marzec lub 

Baby Marty. O uroczystościach tych można przeczytać już w 

źródłach pochodzących z VII w. Wspomniana baba to 

zgryźliwa starsza kobieta, która nie chce dopuścić do tego, by 

odeszła zima.        
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Uczestnicy wiosennych obchodów starają się więc 

udobruchać Babcię Martę, obdarowując się nawzajem tzw. 

martiniczkami, a więc przeróżnymi ozdobami z czerwonej i 

białej włóczki. Mogą to być np. pompony, bransoletki, wisiorki. 

Otrzymane od bliskiej osoby martiniczki nosić trzeba aż do 

chwili, w której ujrzy się bociana lub jaskółkę. Wtedy taki 

pompon lub bransoletkę można porzucić pod usytuowanym nad 

wodą kamieniem. 

Hiszpania i Szwajcaria 

W połowie marca Hiszpanie obchodzą święto zwane Las 

Fallas. Odbywają się wówczas pokazy petard i fajerwerków. 

Mieszkańcy tworzą też specjalne kukły, zwane ninots, które 

przedstawiają humorystyczne sceny z życia publicznego lub 

postaci fantastyczne. Ostatniego dnia święta kukły zostają 

publicznie spalone. Oczyszczające z zimy ogniska pali się 

również w innych krajach europejskich.  

 

7 NAJMODNIEJSZYCH KOLORÓW  

NA SEZON WIOSNA-LATO 2019 
Weronika Peciak 

1. Czekoladowy 

To ogromna niespodzianka, bo brązy są zarezerwowane dla 

sezonu jesienno-zimowego, ale w tym roku projektanci 

postanowili zrobić nam niespodziankę i czekoladowy brąz 

proponują nam na letnie miesiące.     
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2. Delikatne pastele 
Pastele to pewniak! Rozbielone odcienie 

żółtego, różowego lub niebieskiego są na 

czasie w każdym wiosenno-letnim 

sezonie. Najmodniejszy look uzyskasz 

dzięki miksowaniu tych subtelnych 

kolorów. Duet różu i mięty to strzał w 

dziesiątkę! 

3. Słoneczna żółć 
Żółte ubrania dobrze nosić w total 

looku, ale jeżeli to dla ciebie za dużo to wystarczy bluzka, 

sweter lub marynarka. Ten modny kolor najlepiej wygląda w 

połączeniu z granatem, brązem, szarością, zielenią i czerwienią. 

4. Beżowy 
Elegancki, klasyczny i ponadczasowy beż pojawił się w 

większości kolekcji na sezon wiosna-lato 2019. W 

najbliższych miesiącach nie musisz się ograniczać i możesz 

wybrać odcień, który najbardziej ci się podoba - piaskowy, 

kość słoniowa, kawa z mlekiem, ecru, cielisty. To kolor natury, 

więc sprawdzi się na bawełnianych i lnianych ubraniach 

5. Błękit paryski 
Błękit paryski to intensywny i chłodny odcień niebieskiego, 

który jest odpowiedni dla kobiet o ciepłym typie urody. 

Powinny go unikać kobiety, które mają bardzo jasną karnację 

6. Lawendowy 
W 2018 roku królował intensywny ultra violet, ale w 2019 roku 

fiolet pokazuje nam swoje łagodniejsze oblicze.  

Na wybiegach króluje lawendowy,      
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7. Soczysta pomarańcza 
Konkurencją dla uniwersalnych pasteli jest w tym 

sezonie intensywny (wręcz neonowy) pomarańcz. Projektanci 

proponują nosić go od stóp do głów, ale równie dobrze możesz 

zdecydować się na drobny akcent w tym modnym kolorze - 

apaszkę, spódnicę lub buty. Dzięki temu wyróżnisz się  

w tłumie, a wszyscy będą wiedzieli, że doskonale orientujesz 

się w najnowszych trendach. 

 

WIOSENNY RELAKS PO SZKOLE 
KSIĄŻKA I JA 

Alicja Drabarek kl. V b 

W tym numerze chciałabym was powiadomić, że to koniec 

mojej książki. Mam nadzieję, że przygody Sary spodobały wam 

się. Sara na zakończenie też chciałaby powiedzieć kilka słów. 

Przeczytajcie. 

Pożegnanie 

Niestety muszę już was pożegnać, ponieważ przeprowadzamy 

się do innego domu. Będziemy mieszkać w tym samym 

miasteczku, co dotychczas. Będziemy mieszkać bliżej firmy 

taty, bo został tam dyrektorem.  

Na pożegnanie dam wam cenną radę:  

Nie bójcie się spełniać swoich marzeń! 
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POLECAM 
Angelika Ciborowska 

Po niemal pięciu latach Czkawka i Szczerbatek powrócili 

w ostatniej części trylogii ”Jak wytresować smoka". Do kin 

zawitał wzruszający finał historii o przyjaźni między ludźmi  

a ziejącymi ogniem stworami. Za scenariusz i reżyserię 

ponownie odpowiada Dean DeBlois, któremu zawdzięczamy 

dwie poprzednie części tej niezwykłej opowieści. Od wydarzeń 

z poprzedniej części filmu minął rok. Czkawka sprawuje 

funkcję wodza osady zamieszkającej wyspe Berk.  

Z pomocą przyjaciółki wiking uratował z rąk łowców smoków 

setki stworów. Niestety, nad Berk ponownie zawisły czarne 

chmury. Grimmel, legendarny łowca smoków, postanawia 

zapolować na ostatniego smoka: Nocą Furię, Szczerbatka. 

Czkawka jest świadom, że Berk przestaje być bezpieczną 

przystanią dla latających przyjaciół, więc postanawia 

przenieść ich do Ukrytego Świata. Ukryty Świat to kraina,  

z której - według legendy pochodzą smoki. Okazuje się 

jednak, że ucieczka przed Grimmelem nie będzie łatwa, 

szczególne, że łowca decyduje się 

zastawić pułapkę na Szczerbatka - 

przedstawił mu ostatni żyjący 

żeński okaz Nocnej Furii. Więcej 

opowiadać nie będę bo nie chcę 

psuć Wam tej przyjemności  

z oglądania… 
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WIOSENNA SAŁATKA 
Paulina Skoniecka 

 

Składniki: 

* czerwona papryka 

* garść natki pietruszki 

* 3-4 pomidory 

* rzodkiewki 

* ogórek zielony  

* cykoria 

* mix sałat 

* garść rukoli 

* 1/2 bulwy czerwonej kapusty (radicchio) 
 

Sos vinegret 

*3 łyżki wody 

*3 łyżki oleju/oliwy z oliwek 

*Łyżka płynnego miodu 

* Łyżeczka musztardy (sarepskiej) 
 

Sposób przygotowania: 

1. Kroimy paprykę na cienkie plasterki i wrzucamy do miski. 

2. Listki natki kroimy, pomidory kroimy w kostkę, a 

rzodkiewki, ogórka, koper i cykorię - na cienkie plasterki. 

3. Myjemy mix sałat oraz rukolę.  

4. Liście osuszamy. 

5. Umytą główkę radicchio kroimy na pół, liście szatkujemy. 

6. Wszystkie rodzaje sałat wrzucamy do miski wraz z 

dodatkami i mieszamy. 

7. Wszystkie składniki sosu wymieszać i polać sałatkę. 
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HUMOR I HUMOREK 
Grzegorz Kurmanowski 

 

-Kochanie, przyszła wiosna, więc najwyższa pora na wiosenne 

porządki?  

-Masz rację Kochanie, jest taka piękna pogoda, słońce świeci, 

cieplutko, więc może zamiast sprzątać w domu, umyłabyś mój 

samochód, który stoi na parkingu? 

------------------------------------------------------------------ 

Sekretarka do dyrektora:      

-Szefie, dziś 21 marca, Wiosna przyszła!!!    

  -A to na dziś byliśmy umówieni? Ok, niech wejdzie. 

------------------------------------------------------------------- 

Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 

– Mam ochotę na coś zielonego… 

Żaba mu na to: 

– No, no… to krokodyl ma przechlapane! 

----------------------------------------------------------------- 

Na lekcji plastyki pani każe przedstawić wiosnę……  

Podchodzi pani do Jasia i mówi:  

- Czemu nic nie narysowałeś.  

- Ale ja naprawdę narysowałem.  

- Ale co?  

- Osła i łąkę.  

- A gdzie jest ta łąka?  

- Osioł zjadł.  

- A gdzie jest osioł?  

- A najadł się i poszedł. 
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WIOSENNA KRZYŻÓWKA KONKURSOWA 
Adam Ostrowski 

 

 N I E D Ź W I E D Ź  

 2 B A Z I E  

 3 T U L I P A N 

M A R Z E C  

5 G R Z E J E  

         6

6 

K W I A T Y 

P R Z E B I Ś N I E G I   

 P R Z Y R O D A 

 R O S A  

M A R Z A N N A 

 B O C I A N Y  

 

1. Budzi się z zimowego snu. 

2. Kotki na wierzbach. 

3. Kwiat z Holandii. 

4. Rano jest na trawie. 

5. Wiosną słońce mocniej …… 

6. Pojawiają się wiosną na drzewach owocowych. 

7. Pierwsze kwiaty.  

8. Budzi się do życia. 

1 

4
. 

7 

8 

9 
 

10 

11 
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9. Miesiąc w którym zaczyna się wiosna. 

10. Topimy ją w rzece. 

11. Przylatują z ciepłych krajów. 

 

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 lutowego „Tornistra” jest: 

Weronika Leszczyńska z kl. VIc GRATULUJEMY!!! 

NAGRODA – KUPON DO EMPIKU DO ODEBRANIA 

BĘDZIE OD 25 MARCA. 

CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 
Alan Abramowski 

 

Merkury – najmniejsza i najbliższa Słońcu planeta Układu 

Słonecznego. Była znana już w starożytności. Merkurego 

dojrzeć można jedynie tuż przed wschodem lub tuż po 

zachodzie Słońca. Ukształtowanie powierzchni Merkurego 

przypomina Księżyc: są na nim liczne kratery uderzeniowe i 

praktycznie pozbawiony jest atmosfery.  

 

mailto:tornistersp@onet.pl
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Temperatura powierzchni waha się od −183 °C do 427 °C. W 

przeciwieństwie do Księżyca, planeta ma jednak duże żelazne 

jądro, generujące pole magnetyczne o natężeniu stukrotnie 

mniejszym od natężenia ziemskiego pola magnetycznego. 

Pierwsze udokumentowane obserwacje Merkurego sięgają 

pierwszego tysiąclecia p.n.e. Do IV wieku p.n.e. greccy 

astronomowie uważali, że są to dwa ciała niebieskie: pierwsze 

widzialne tylko przed wschodem Słońca (nazywali je Apollo), 

drugie widzialne tylko po zachodzie Słońca (nazywali je 

Hermesem). Za sprawą szybkiego ruchu planety, 

powodowanego jej krótką orbitą, Rzymianie nadali planecie 

nazwę na cześć posłańca bogów i patrona handlarzy – 

Merkurego.  Składa się on w 70% z metali, a w 30% z 

krzemianów. Jedną z wyróżniających cech powierzchni 

Merkurego jest występowanie licznych uskoków, czasami 

rozciągających się na kilkaset kilometrów. Powierzchnia 

Merkurego niezwykle przypomina powierzchnię ziemskiego 

Księżyca. Dominują na nim równiny podobne do mórz 

księżycowych, niewyróżniające się jednak barwą, oraz kratery 

uderzeniowe, oznaczające brak aktywności geologicznej przez 

miliardy lat. Ponieważ wiedza o geologii Merkurego pochodziła 

do niedawna tylko z ziemskich obserwacji i z danych 

przekazanych przez sondę Mariner 10, jest to najmniej 

zbadana planeta skalista. Z racji bliskości Słońca temperatura 

nasłonecznionej półkuli może 

przekraczać znacznie 400 °C. Po 

stronie nieoświetlonej średnia 

temperatura wynosi −163 °C. Jest to 

jedyna planeta Układu Słonecznego na 

której różnice temperatur są tak duże. 
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ZWIERZĘTA W PIGUŁCE 
Alan Abramowski 

  

Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański, 

salamandra meksykańska jest to endemiczny (występujący   

w jednym miejscu na świecie) słodkowodny gatunek 

drapieżnego płaza ogoniastego. Ambystoma meksykańska jest 

płazem jadalnym, cennym zwierzęciem laboratoryjnym, bywa 

także hodowana w akwariach. W warunkach naturalnych 

gatunek występował na południe od miasta Meksyk, stolicy 

Meksyku, w dwóch jeziorach Xochimilco i Chalco (2300m 

n.p.m.). Obecnie zasięg jego występowania obejmuje jedynie 

południowe części jeziora Xochimilco wraz  

z otaczającymi je kanałami i mokradłami. Czerwona Księga 

Gatunków Zagrożonych klasyfikuje gatunek Ambystoma 

mexicanum w czerwonej liście krytycznie zagrożonych  

o najwyższej kategorii ryzyka. Według ostatnich obserwacji 

dzikiej populacji liczebność aksolotla szacowana jest na 700 - 

1200 osobników, które istnieją w sześciu różnych miejscach 

podmokłych jeziora Xochimilco. 

Ich ciało jest masywne  

i spłaszczone. Mają trzy pary 

skrzeli po obu stronach głowy.  

Kończyny delikatne, krótkie  

i kruche – przednie 

zaopatrzone w 4, a tylne w 5 

palców. Ciało zakończone jest 

długim, wysokim i masywnym 

ogonem. 
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 PORADY I RADY … 
JAK SIĘ NAUCZYĆ ŁATWEJ MATEMATYKI 

Wojciech Korbel 

 

Wielu z was uważa matematykę za przedmiot 

straszliwie trudny i potrzeba straszliwej harówy by wkuć na 

sprawdzian. 

Ja mam same piątki, czasem czwórki i rzadko szóstki, 

może ten sposób nie być na szóstkowego ucznia, ale może 

bardzo pomóc. Pewnie uważacie, że jeśli źle wam pójdzie na 

lekcjach i wielu rzeczy nie rozumiecie to oblejecie. To 

nieprawda. Na początek nie wysilajcie się i nie róbcie zadań 

tak by zdążyć za wszystkimi. Próbujcie zrozumieć zadanie,  

a nie je zrobić jak najszybciej. Ja pomijam na prawie każdej 

lekcji chociaż jedno zadanie żeby być ze wszystkimi ponieważ 

pani może w tym czasie gdy wy nadrabiacie tłumaczyć nowy 

schemat jak zrobić takie 

zadanie, które będzie na 

sprawdzenie. Ja tak miałem  

i później już nie popełniłem 

tego błędu. Ważną zasadą 

też jest by więcej słuchać, a 

nie odpowiadać. To że 

będziecie umieli 

odpowiedzieć na większość 

pytań  
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to nie znaczy, że będziecie je później wszystkie pamiętali. 

Moi koledzy, ci co najszybciej robią obliczenia  

i zadania, często na sprawdzianie zrobią 60% dobrze i po 

podsumowaniu wyników wychodzi, że dostają 4, 4, 4+. A ja 

robię zwykle 90%-95%, ale nie zdążę zrobić zadania na 6  

i mam 5, czasami 5+. O i zapomniałem o jeszcze jednej 

zasadzie. Nikt nie jest nieomylny i nawet jeśli będziesz 

słuchał pani na 100% skupienia to i tak może coś umknąć więc 

warto zajrzeć do podręcznika. Oczywiście te sposoby nic ci 

nie dadzą jeśli nie wykorzystasz logicznego myślenia oraz 

tabliczki mnożenia co już trzeba wkuć, na to nie ma drogi na 

skróty. Bardzo polecam gry logiczne i filmy z zagadkami oraz 

ogólnie rzeczy związane z logicznym myśleniem. 

Jeśli przeczytaliście cały mój artykuł to dziękuję. 

Niestety nie wiem czy to działa tylko dlatego, że mi łatwo 

przychodzi matma czy ponieważ używam tego sposobu. 

Dlatego nie zapewniam, że to zadziała na 100%. Jeszcze raz 

dziękuję za przeczytanie tego artykułu, a teraz zapraszam do 

dalszego czytania Tornistra. 
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POLSKA I ŚWIAT 
POLSKA JEST NAJ… 

Kinga Mielczarek 

 

Najdalej wysuniętym na północ krańcem Polski jest Jastrzębia 

Góra. Ta miejscowość położona jest w powiecie puckim w 

województwie pomorskim. 

 

Najdalej wysuniętym na południe krańcem Polski jest 

Opołonek. Jest to szczyt graniczny o wysokości 1028m n.p.m. 

leżący w paśmie Bieszczadów Zachodnich, nad Przełęczą 

Użocką, w powiecie bieszczadzkim, w województwie 

podkarpackim. 

 

Najdalej wysuniętym na wschód krańcem Polski jest zakole 

rzeki Bug we wsi Zosin. Miejscowość ta leży w powiecie 

hrubieszowskim w województwie lubelskim. 

 

Najdalej wysuniętym na zachód krańcem Polski jest zakole 

Odry koło Osinowa Dolnego. Osinów Dolny to wieś leżąca  

w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorski. 

 

Najstarszą, a raczej jedną z najstarszych siedzib polskich 

władców jest Poznań. Miasto to uznawane jest za kolebkę 

narodzin państwa Polskiego. 
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TORUŃ 
Maciej Kuć  

Toruń jest jednym z najstarszych 

miast Polski (prawa miejskie uzyskał  

w 1232 roku). W czasach Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów Toruń był jednym  

z najbogatszych i zarazem jednym z 

czterech największych miast Królestwa 

Polskiego, miastem królewskim i hanzeatyckim, które uzyskało  

w 1365 roku prawo składu. Miastem posiadającym autonomiczne 

uprawnienia polityczne, w tym m.in. prawo do czynnego uczestnictwa 

w akcie wyboru króla. Toruń to miejsce urodzenia Mikołaja 

Kopernika. Toruń położony jest w północnej Polsce, w środkowej 

części województwa kujawsko-pomorskiego. Ulokowany jest po obu 

stronach Wisły, w widłach Wisły i Drwęcy, we wschodniej części 

Kotliny Toruńskiej. 

 W jednym z toruńskich kościołów znajduje się dzwon nazywany 

Tuba Dei, czyli Trąba Boża. Używano go podczas wjazdu królów 

do miasta. Jego niepowtarzalny, wyróżniający się spośród 

dziesiątków innych dzwonów toruńskich dźwięk Tuba Dei 

zawdzięcza dodatkowi złota i srebra do miedzianego stopu. 

Dzwon jest drugim pod względem wielkości w Polce po 

wawelskim Zygmuncie. Aby mógł wydać dźwięk na belce, do 

której jest przymocowany musi stać 6-8 ludzi, którzy kołyszą 

się na boki poruszając belką.     

 Toruń jest jedną z największych w Polsce ostoi nietoperzy.  

W mieście żyje od 400-600 nocków i mopków, objętych ochroną 

z uwagi na pożyteczną rolę, jaką jest zjadanie ogromnych ilości 

komarów.      

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_kr%C3%B3lewskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hanza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_sk%C5%82adu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolna_elekcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wis%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drw%C4%99ca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Toru%C5%84ska
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 Stojący na ul. Żeglarskiej pomnik osiołka z brązu znajduje się 

dokładnie w tym samym miejscu, w którym dawniej znajdował 

się miejski pręgierz. Karano na nim niepokornych mieszczan. 

 Pierniki toruńskie w XVIII w. zostały uznane za jedną z 

czterech najlepszych rzeczy Rzeczpospolitej. Trzy pozostałe 

to warszawski trzewik, krakowska panna i gdańska wódka. 

 W centralnej części najpopularniejszego toruńskiego deptaka 

można znaleźć herby średniowiecznych miast na wmurowanych 

w chodnik płytach. Upamiętniają one największych handlowych 

partnerów Torunia. 

 Toruń jest miastem związanym z lotnictwem. W 1920 roku 

powstała tu pierwsza eskadra, cztery lata później były już 

cztery takie, tworzące IV Pułk Lotniczy.  

Z tego miasta pochodził też 306 Toruński Dywizjon Myśliwski, 

który wsławił się w Wielkiej Brytanii w czasie wojny. 

 Z uwagi na ilość i skoncentrowanie zabytków oraz ich stan, 

nienaruszony po wojennych zawieruchach Toruń bywa nazywany 

Małym Krakowem albo Krakowem Północy. 

 Na Wieży Katedralnej znajduje się ciekawy zegar Digitus Dei. 

W polskim tłumaczeniu oznacza to Palec Boży. Nazwa nie jest 

przypadkowa, bowiem zegar ma tylko jedną wskazówkę 

godzinową, zakończoną dłonią z wyciągniętym palcem 

wskazującym. Tarcza zegara widoczna jest znad Wisły gdyż 

miał on wskazywać czas flisakom. 5-metrowa tarcza jest drugą 

co do wielkości w Polsce. 

  Słynny posąg Kopernika na cokole ze znamiennym napisem 

"Mikołaj Kopernik Toruńczyk, ruszył Ziemię, zatrzymał Słońce  

i Niebo" jest wyposażona w dodatkowy mały element, 

 

 



TORNISTER                                 numer 6 (129) – marzec 2019           

- 39 - 

jaki stanowi studzienka z delfinem wypluwającym wodę. Posąg 

wbrew pozorom nie został postawiony, aby upamiętnić 

astronomiczne dokonania uczonego, lecz dla upamiętnienia 

założonego przez Kopernika pierwszego toruńskiego wodociągu. 

 Tajemnica wypieku niepowtarzalnych toruńskich pierników 

jest związana nie tylko z 700-letnimi recepturami, ale także 

jedynym w swoim rodzaju miodem, zbieranym tylko nad Wisłą w 

okolicach miasta. Pomimo wysokiego 

kunsztu w tworzeniu figuralnych pierników 

najpopularniejszym z nich jest prosta 

Katarzynka. Jej kształt jest 

najprawdopodobniej symbolem sześciu 

połączonych ze sobą medali.    

 Słynny XV-wieczny astronomiczny zegar 

Hansa Düringera ma 13 m wysokości, a 

pokazuje poza godzinami także dni, tygodnie, daty świąt 

ruchomych  

i fazy księżyca. Autor budował arcydzieło sześć lat. Legenda 

mówi, że zegar tak zachwycił Radę Miejską, że kazała ona 

oślepić mistrza, aby nigdy nie powtórzył swojego wyczynu. 

Düringer w odwecie miał uszkodzić mechanizm, po czym rzucić 

się z wieży zegarowej. Nie wiadomo ile w tym prawdy, ale 

faktem jest, że zegar obejmowała jakaś klątwa, która nie 

pozwalała na jego skuteczną naprawę.  

 Słynny Bulwar Filadelfijski został tak nazwany w ramach 

współpracy z odległym amerykańskim miastem. Z kolei  

w Filadelfii znajduje się plac nazywany Toruńskim Trójkątem.  
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CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA HISTORII 
Alicja Drabarek  

Kazimierz I Odnowiciel 
Książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1034–

1058 (z przerwami), syn Mieszka II i Rychezy.  

Polska około 1041 roku 

Po śmierci ojca, w 1034 objął władzę w zniszczonym 

kryzysem lat poprzednich państwie. Próbował wzmocnić władzę 

monarszą, co spotkało się ze sprzeciwem możnowładztwa. 

Książę został wygnany na Węgry, skąd wyjechał później do 

Niemiec. W kraju zapanował chaos. Brak centralnej władzy 

spowodował samowolę, a nawet utworzenie na części 

terytorium niezależnego państewka (Miecław na Mazowszu). 

Doszło do powstania ludowego, a w 1038 najazdu księcia Czech 

Brzetysława I.  

Dopiero w 1039, a być może 1040 Kazimierz powrócił do 

kraju, przystępując do odbudowy zniszczonej organizacji 

państwowej i kościelnej. W polityce zagranicznej oparł się na 

sojuszu z Rusią. W 1047 ostatecznie pokonał Miecława, przy 

pomocy wojskowej swojego szwagra Jarosława Mądrego  

i przywrócił polskie panowanie na Mazowszu. Przeniósł  

z Gniezna do Krakowa główny ośrodek władzy państwowej  

i odnowił tamtejsze biskupstwo. Ufundował opactwo 

benedyktynów w Tyńcu (1044). Zbrojnie wyzwolił też 

zagarnięty przez Czechów Śląsk (1050), jednak na zjeździe  

w Kwedlinburgu w 1054 zgodził się płacić za niego Czechom 

coroczny trybut.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_II_Lambert
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rycheza_Lotary%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%BCnow%C5%82adztwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miec%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_ludowe_w_Polsce_1038_roku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Najazd_Brzetys%C5%82awa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzetys%C5%82aw_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%9B_Kijowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniezno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archidiecezja_krakowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_Benedyktyn%C3%B3w_w_Ty%C5%84cu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opactwo_Benedyktyn%C3%B3w_w_Ty%C5%84cu
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjazd_w_Kwedlinburgu_1054
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zjazd_w_Kwedlinburgu_1054
https://pl.wikipedia.org/wiki/Danina
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KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA 
KSIĄŻKI DLA NAJMŁODSZYCH 

Alicja Drabarek  
 

W tym numerze chciałabym zaproponować wam 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. 

 

ORTOGRAFIA ŁATWA 

RZECZ 
Alicja Drabarek kl. V b 

 

Trzy po trzy 

K_yś do sk_ata k_yczał z k_aków: 

- T_epać t_eba na t_epaku! 

G _ eś g _ebieniem w g_ądce g_ebie, 

P_emek p_ez p_edsionek p_ebiegł,     
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Ch_ąszczyk ch_ęścił, ch_eśniak ch_ąkał, 

B_dąc na b_egu b_dęk! B_dęk! B_dąkał, 

D_azga z d_ewa w d_wiach d_emała, 

W_ąca woda w Waw_e w_ała,  

małpy do dwóch sk_yń zaj_ały - 

ot, i wierszyk mamy cały. 

I na co dzień, i od święta 

Dob_e, gdy się to pamięta: 

K_yś w_os Uj_ał p_ed b_ozami, 

G_eś, ch_ąkając, t_asnął d_wiami. 
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
wyszukała Emila Pietrzak 
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