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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 8 (131) – maj/czerwiec 2019          nakład 100 sztuk  CENA 2,00 zł 
 

 

Drodzy Czytelnicy 
Oddajemy w Wasze ręce ostatni już numer gazetki  

w tym roku szkolnym. Poczytacie w nim o konkursach,  
o wyjazdach, o życiu szkoły i najważniejsze:  
o planach, jakie mamy na wakacje. 
Zapraszamy również do 
udziału w naszych 
konkursach. Czytajcie uważnie  
i wygrywajcie cenne nagrody.  

Zespół Redakcyjny „Tornistra” 
 

 
 II miejsce w "Powiatowym Konkursie na Najlepszą Gazetkę Szkolną" - 

rok 2019 

 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 



TORNISTER                                 numer 7 (130) – kwiecień 2019           

- 2 - 

SPIS TREŚCI: 
 Kartka z kalendarza s. 3-4 

 Z redakcji Tornistra s.  5-6  

 Słowo od Eksperta s.  7-8  

 Co w szkole piszczy s. 9-21 

 Powiatowy Konkurs Jednego Wiersza s. 9-11 

 Projekt „Edukacja Inspiracja” s. 11-13 

 „Pamiętając o przeszłości … III” s. 13-14 

 „Miasteczka Dwóch Kultur” s. 15 

 Gwiazda telewizyjna – Kalina Sołtysiak s. 16-18 

 Z życia zerówek s. 18-19 

 Co słychać w Chrościcach s. 20-21 

 Wywiad miesiąca s. 22-26 

 Niespodzianki dla mamy s. 26 

 Wakacje przed nami s. 27-32 

 Gdzie najlepiej wyjechać na wakacje? s. 27-28 

 A może Bydgoszcz? s. 28-30 

 Bezpiecznie na wakacjach! s. 31-32 

 Relaks po szkole …  s. 33-38 

 Książka i ja s. 33 

 Krzyżówka konkursowa s. 34-35 

 Kącik kulinarny s. 36 

 Humor i humorek s. 37-38 

 Szkolne ciekawostki s. 39-24 

 Polska jest naj s. 39 

 Wiadomości ze świata historii s. 40 

 Ciekawostki przyrodnicze s. 41-42 

 Zwierzęta w pigułce s. 42 

 Kącik młodego czytelnika s. 43-47 

 Książka dla najmłodszych s. 43 

 Ortografia s. 43-44 

 Kolorowanki s. 45-47 
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KARTKA Z KALENDARZA 
Julia Abramowska 

 

MAJ 
1 maja - Święto Pracy  

2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej 

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja 

4 maja – Międzynarodowy Dzień Strażaka 

5 maja – Dzień Europy 

6 maja – Międzynarodowy Dzień Bez Diety 

7 maja – Światowy Dzień Astmy 

8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

9 maja – Dzień Unii Europejskiej 

14 maja – Dzień Farmaceuty 

15 maja – Dzień Niezapominajki 

18 maja – Światowy Dzień Pieczenia 

19 maja – Dzień Dobrych Uczynków 

20 maja – Europejski Dzień Morza 

21 maja – Dzień Kosmosu 

22 maja – Dzień Praw Zwierząt 

24 maja – Dzień Braci 

25 maja – Dzień Królewny 

26 maja – Dzień Matki 

31 maja – Dzień Bociana Białego 
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CZERWIEC 
1 czerwca – Dzień Dziecka 

3 czerwca - Dzień Dobrej Oceny 

4 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami 

Agresji 

5 czerwca - Dzień Ochrony Środowiska  

6 czerwca - Dzień Języka Rosyjskiego  

9 czerwca -  Dzień Przyjaciela 

13 czerwca - Święto Dobrych Rad 

14 czerwca - Światowy Dzień Żonglerki 

15 czerwca - Dzień Wiatru 

17 czerwca - Dzień Czołgisty 

19 czerwca - Dzień Kota Garfielda 

21 czerwca - Światowy Dzień Żyrafy 

22 czerwca - Światowy Dzień Garbusa 

23 czerwca - Dzień Wędkarza 

24 czerwca - Dzień Przytulania 

25 czerwca - Światowy Dzień Smerfa 

30 czerwca - Dzień Asteroid 
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Z REDAKCJI „TORNISTRA” 
Krzysztof Gogol 

 

HIP, HIP, HURA !!! 
Udało Nam się! Zdobyliśmy II miejsce  

w Konkursie Powiatowym na Najlepszą 

Gazetkę Szkolną!  

20 maja cztery reprezentantki naszej gazetki- Ala 

Drabarek, Paulina Skoniecka, Ula Włodarczyk i Angelika 

Ciborowska - wspólnie z opiekunką panią Magdaleną Gójską – 

Gogol wybrały się do Sulejówka, do Szkoły Podstawowej nr 4 

im. J. Korczaka na rozstrzygnięcie konkursu. Zebranych gości 

przywitała Pani Dyrektor oraz Burmistrz Sulejówka. Po 

wręczeniu nagród młodzi redaktorzy mieli możliwość 

porozmawiania z dziennikarzami z innych szkół przy słodkim 

poczęstunku. 

A co dalej? Praca, praca i jeszcze raz praca. … A potem? 

Odpoczynek, na który czekaliśmy tyle miesięcy. 10 czerwca 

wyjeżdżamy na upragnioną wycieczkę do Krakowa i okolic. 

Pierwszego dnia zamierzamy zwiedzić Kraków pod czułym 

okiem przewodniczki. Mamy również zaplanowane warsztaty  

w jednej z krakowskich redakcji. Drugiego dnia będziemy 

bawić się na całego w Energylandii. A wieczorem wspólnie 

zasiądziemy przy ognisku, aby podsumować tegoroczną pracę. 

Ostatniego dnia zamierzamy wybrać się do Wieliczki i solnych 

korytarzy. Myślę, NIE – wiem – to będzie super wyjazd. 
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UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!! 
Przez cały rok czytaliście nasz miesięcznik, a może 

teraz czas wyciąć kupony konkursowe (będzie ich 8) i włożyć 

do koperty. Nie zapomnijcie podpisać się, a karteczkę  

z imieniem i nazwiskiem schować do koperty. Czekamy na 

Wasze zgłoszenia do 13 czerwca. Spośród złożonych kopert 

rozlosujemy trzy zwycięskie. Nagrody wręczymy na apelu 

podsumowującym udział w konkursach. I! Jeszcze jedna ważna 

sprawa! Krzyżówka konkursowa! To już ostatnia! Czekamy na 

Wasze zgłoszenia!!! 

Zapraszamy Was do współpracy z redakcją w przyszłym 

roku szkolnym. Czekać na Was będą nowe konkursy, ciekawe 

artykuły i wiele, wiele atrakcji. Ale o tym we wrześniu! 

Cześć! Czołem!  

 

 

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW „TORNISTRA” - 

ostatni kupon 
 

  

KUPON NR 8 (131) 

 

MAJ/CZERWIEC 2019                 
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Redakcja naszej gazety  ściśle współpracuje  

z Dyrektorem Szkoły Podstawowej panem Markiem 

Pachnikiem. Co miesiąc, w „Tornistrze” 

prezentowaliśmy rubrykę „Pytanie do Eksperta”. 

Czasami odpowiedzi były zabawne, czasami 

poważne, ale zawsze szczere.  

 
Dziś pragniemy na łamach naszej 

gazety podziękować Panu 
Dyrektorowi za współpracę, cenne 
rady oraz wskazówki. Dziękujemy! 

Zespół Redakcyjny „Tornistra” 

 

”Połączenie sił to początek,  

pozostanie razem to postęp,  

wspólna praca to sukces.” 

Henry Ford 
 

 

SŁOWO OD EKSPERTA… 

… do uczniów naszej szkoły 
..............no i cóż, rok szkolny się kończy.  

Takie są koleje losu. Już we wrześniu wiedzieliśmy, że dojdzie 

do tego.          
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Niektórym, a może i wszystkim z Was wydawało się to tak 

długim ogromem czasu, że nie możliwością jest, by spełniły się 

kiedykolwiek te oczekiwania. 

Ale jest. Jest tuż, tuż. 

Już atmosferę wakacji czuć. 

Czuć już  zapach świadectw i kwiatów, które tak często 

niesiecie swoim nauczycielom w podziękowaniu. 

I ja Wam dziękuję. Dziękuję za cały rok wytężonej pracy. 

Za wszystkie miłe spotkania.  

Dziękuję wszystkim, chociaż sami wiecie, że nie każdy 

powinien do siebie zbyt serio brać te podziękowania. 

Są tacy którzy ten rok przebimbali,  stracili, nie wykorzystali 

szans, okazji, możliwości. 

Zawiedli - krótko mówiąc. 

Zadajcie sobie takie pytanie - gdzie ja jestem na koniec tego 

roku, ile sobie, a ile rodzicom zaniosę do domu? 

 

A na zakończenie - miłych i bezpiecznych wakacji. 

Odpoczywajcie, podróżujcie, poznawajcie świat. 

 

Okręt jest bezpieczny 
Gdy cumuje w porcie 

Ale nie po to buduje się okręty !!!!!! 
 

Do zobaczenia wkrótce !!! 
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CO W SZKOLE PISZCZY? 
VII POWIATOWY 

KONKURS 

RECYTATORSKI  
p. Jolanta Kopczyńska 

 

Już po raz siódmy 16 maja 

2019 r. w Szkole Podstawowej  

w Kałuszynie odbył się Powiatowy 

Konkurs Jednego Wiersza. Pomysłodawcą i organizatorem 

tego przedsięwzięcia jest pani Grażyna Michalska, która 

pracuje w bibliotece szkoły. Patronat nad konkursem objęli 

Mazowiecki Kurator Oświaty – Aurelia Michałowska, Starosta 

Miński - Antoni Jan Tarczyński oraz Burmistrz Kałuszyna - 

Arkadiusz Czyżewski. 

Zmagania o tytuł mistrza recytacji rozpoczęły się  

o godzinie 9.10. Uczestnicy wystąpili w dwóch kategoriach 

wiekowych: klasy 0-IV oraz klasy V-VIII. Dyrektor Szkoły 

Podstawowej pan Marek Pachnik powitał serdecznie 

uczestników, a także ich opiekunów. Podkreślił również fakt, iż 

Konkurs Jednego Wiersza jest prawdopodobnie jedynym 

takim konkursem w Polsce.  Jego wyjątkowość polega na tym, 

że wszyscy uczestnicy prezentują ten sam utwór. 

W tym roku w konkursie wzięło udział 21 uczniów z 19 

szkół podstawowych powiatu mińskiego. Każdy z uczestników 

musiał przygotować własną interpretację wiersza Wandy 

Chotomskiej „Dziura w moście”.      
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Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce po wystąpieniu 

wszystkich uczniów z danej kategorii. Prezentację oceniała 

komisja w składzie: Jacek Pacocha – aktor, reżyser, dyrektor 

Teatru Edukacyjnego Atlantis, Ewa Wąsowska - pracownik 

Domu Kultury w Kałuszynie, Teresa Kowalska – pracownik 

Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Uroczystość wręczenia 

nagród uświetniła obecność zastępcy burmistrza pani Henryki 

Sęktas. 

Najlepiej, w kategorii klas 0-IV, zaprezentowała się 

Antonina Kopacz, uczennica Szkoły Podstawowej w Pustelniku 

(op. p. Halina Rosińska). Drugie miejsce zajęła Jagoda Michalik  

z  Publicznej Szkoły Podstawowej w Siennicy (op.  

p. Magdalena Biernat), natomiast  na miejscu trzecim 

uplasował się Michał Pulik ze Szkoły Podstawowej nr 1  

w Mińsku Mazowieckim   (op. p. Ewa Zagórska). Jury przyznało 

również wyróżnienie dla Kuby Borkowskiego ze Szkoły Filialnej 

w Dębem Małym (op. p. Lucyna Kulma) 

W kategorii klas V-VIII miejsce pierwsze zajął Borys 

Mierzejewski uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku 

Mazowieckim (op. p. Małgorzata Szczęsna), miejsce drugie 

przypadło Jakubowi Ratyńskiemu z Publicznej Salezjańskiej 

Szkoły Podstawowej w Mińsku Mazowieckim (op. p. Justyna 

Dziugieł), zaś na miejscu trzecim uplasowała się Natalia 

Bojanowska ze Szkoły Podstawowej w Siennicy (op.  

p. Magdalena Biernat). W tej kategorii również przyznano 

wyróżnienie, które otrzymała Natalia Replin ze Szkoły 

Podstawowej w Wierzbnie (op. p. Małgorzata Wąsowska). 

Wszyscy uczestnicy zmagań recytatorskich otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, a ich opiekunowie serdeczne  
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podziękowania. Zwycięzców konkursu nagrodzono pięknymi 

pucharami, dyplomami i bonami do EMPIK - u. 

Każda edycja konkursu związana jest z innym autorem  

i wierszem. Uczestnicy recytowali już wiersze J. Tuwima,  

J. Brzechwy, A. Fredry, I. Krasickiego i W. Szymborskiej. 

Konkurs niesie ze sobą pewną rywalizację, ale najważniejsze 

by recytacja sprawiała przyjemność i była pewnego rodzaju 

zabawą. 
 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy  

i gorąco zapraszamy za rok. 

 

 

PROJEKT „EDUKACJA INSPIRACJA” 
Paulina Zduńczyk kl. VIc  

Należymy do Koła Młodych Przyrodników. Od dwóch lat 

wspiera nas Edukacja Inspiracja. Przez ten czas zrobiliśmy 

bardzo dużo. Nauczyliśmy się robić pachnące mydełka i 

musujące kule do kąpieli. Zachwycaliśmy się cudownym 

smakiem czekoladowego makaronu, wegańskich żelków oraz 

molekularnego kawioru. Przeprowadzaliśmy też doświadczenia 

związane ze zjawiskiem dyfuzji, a także 

sprawdzaliśmy obecność skrobi 

ziemniaczanej w żywności.  

W kwietniu  tego roku ja, Dominika 

oraz nasza opiekunka, pani Krystyna 

Raczyńska, wyjechałyśmy do Warszawy na 

dwa dni, aby zaprezentować naszą 

działalność.  
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Mogłyśmy też obejrzeć projekty naszych rówieśników 

z całej Polski, przy okazji poznając wielu wspaniałych ludzi. 

Razem z całą grupą zwiedzałyśmy stolicę, chodząc do godziny 

23 po ulicach . Nie mogło się obyć beż przerwy na zapiekanki 

i wizyty w Tigerze . To był piękny czas, pełen nowych 

doświadczeń i cudnych wspomnień, którego nigdy nie 

zapomnimy.   

 

KOŁO MŁODYCH PRZYRODNIKÓW W TORUNIU 
Dominika Dmowska kl. VIc 

19 maja Koło Młodych Przyrodników pojechało na 

dwudniową wycieczkę do Torunia. Spędziliśmy tam naprawdę 

niezapomniane chwile.  

Z Kałuszyna wyjechaliśmy o godz. 5:00 rano, a już  

o godz. 10:00 mieliśmy pierwsze zajęcia w Centrum Chemii  

w Małej Skali. Program składał się z eksperymentów  

o wybuchających gazach i kuchni molekularnej. Świetnie się 

przy tym bawiliśmy za sprawą fenomenalnego profesora. 

Następnie poszliśmy do Muzeum Legend, gdzie usłyszeliśmy 

historie o Toruniu oraz legendy z nim związane. Po muzeum 

wstąpiliśmy do restauracji "Miś" aby zjeść obiad. Potem był 

czas wolny, mogliśmy wtedy nabyć 

pamiątki, przekąski itp. Spotkaliśmy 

się przy pomniku Mikołaja Kopernika, 

skąd poszliśmy do Muzeum Piernika, 

gdzie sami mogliśmy je wykonać lub 

zakupić już zrobione, bardzo ładnie 

ozdobione pierniczki dla siebie albo 

dla bliskich.     



TORNISTER                                 numer 7 (130) – kwiecień 2019           

- 13 - 

Wróciliśmy do hostelu na kolację, po której poszliśmy 

na pokaz fontann. Myślę, że każdy zrobił chociaż jedno 

zdjęcie :). Następnego dnia zwiedziliśmy to piękne miasto  

i oglądaliśmy stare kamienice i nastrojowe uliczki. Byliśmy 

również w Centrum Kreatywności gdzie spędziliśmy cztery 

godziny na ciekawych obserwacjach, wykonywaniu 

eksperymentów i wprawianiu w ruch maszyn. Następnie 

poszliśmy na obiad oraz po nasze bagaże z hostelu, po czym 

wróciliśmy prosto do Kałuszyna. 

 

 

PAMIĘTAJĄC O PRZESZŁOŚCI… 
… to już trzecia pozycja wydana przez naszą szkołę. Tym 

razem znalazły się w niej zwycięskie eseje nagrodzone  

w konkursie literackim „Pamiętając o przeszłości, budujemy 

przyszłość. Żydzi w Kałuszynie.” Zuzanna Tylutki, Maciej Kuć, 

Wiktoria Kaźmierczak, Amelia Bielińska, czy Paulina Zduńczyk 

to tylko nieliczne nazwiska autorów prac znajdujących się  

w publikacji. Zachęcamy do sięgnięcia po książkę. Może ciepłe 

czerwcowe popołudnia pozwolą zagłębić się w świat sprzed lat. 

 

Konkurs zorganizowany był przez Fundację Ochrony 

Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce oraz Szkołę 

Podstawową im. Bolesława Prusa w Kałuszynie.  

Inicjatorką konkursu była pani Kary Gellman.  
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Wyniki konkursu „Pamiętając o przeszłości, 

budujemy przyszłość. Żydzi w Kałuszynie.”: 
 

I miejsce – Zuzanna Tylutki, kl. IVd 

II miejsce – Maciej Kuć, kl. VIc 

III miejsce – Wiktoria Kaźmierczak, kl. VIIb 

IV miejsce – Amelia Bielińska, kl. VIc 

V miejsce- Paulina Zduńczyk, kl. VIc 

 

Wyróżnienia: 

Zofia Abramowska, kl. VIIIb 

Zofia Kurowska, kl. Vc 

Mikołaj Lewiński, kl. VIb 

Aleksandra Mroczek, kl. VIIb 

Jakub Skoniecki, kl. VIIIa 
 

Zwycięskie oraz wyróżnione prace można odnaleźć  

w publikacji „Pamiętając o przeszłości…” 
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MIASTECZKA DWÓCH KULTUR 
Krzysztof Gogol 

 

Veni, Vidi… Żal się przyznać, ale byłem pierwszy raz. 

Czy warto? - zapytacie. Tak! -odpowiem Wam. 

19 czerwca w Muzeum Historii Żydów Polskich – POLIN 

odbył się XI Powiatowy Dzień Kultury Żydowskiej. Gośćmi 

specjalnymi byli pan Joseph Gellman oraz pani Kary Gellman. 

Nie zabrakło również Burmistrza Kałuszyna pana Arkadiusza 

Czyżewskiego, zastępcy burmistrza pani Henryki Sęktas, 

radnego Rady Miejskiej pana Bogusława Michalczyka i wielu 

innych gości. Całą imprezę poprowadził dyrektor naszej szkoły 

pan Marek Pachnik.  

Pierwszym punktem było wręczenie nagród zwycięzcom i 

wyróżnionym w konkursie „Pamiętając o przeszłości, budujemy 

przyszłość. Żydzi w Kałuszynie”. Następnie odbyło się 

widowisko sceniczne „W starym kufrze wspomnień wiele” w 

wykonaniu zespołu Kasianiecka, Eksplozja, Fleciki, Razem oraz 

wokalistek pani Katarzyny Berskiej, Zuzanny Orzepińskiej, 

Julii Pietrzak. „W Kałuszynie, przy ulicy Mickiewicza stoi 

stara kamienica. Zna historie te sprzed lat, bo przetrwała 

czasu szmat. I od strychu po piwnice skrywa jakieś 

tajemnice…” Były wiersze, piosenki, tańce. Ogólnie prawdziwe 

widowisko sceniczne.  

Ostatnim punktem naszego spotkania, było zwiedzanie 

wystawy w Muzeum POLIN.   
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Od jakiegoś czasu jedna z uczennic naszej szkoły robi karierę 

w telewizji. Mowa o Kalinie Sołtysiak, uczennicy klasy IIIa, 

która gra w serialu „Nieziemscy”. Dlatego dziś postanowiliśmy 

porozmawiać z naszą koleżanką.  

Prezentujemy: 

WYWIAD Z KALINĄ SOŁTYSIAK 
Alicja Drabarek, Kinga Mielczarek  

 

Redaktorki: Cześć! Wiemy, że 
uczęszczasz do naszej szkoły  
i grasz w serialu „Nieziemscy”. Czy 
mogłybyśmy zadać Ci kilka pytań z 
tym związanych? 
Kalina: Tak, oczywiście.  

 

Redaktorki: Skąd dowiedziałaś się o 
castingu do serialu „Nieziemscy”? 

Kalina: O castingu dowiedziałam się z internetu. Dzięki temu, 

że mój tata jest reżyserem mogłam wziąć w nim udział. 

 

Redaktorki: Jak wyglądały przesłuchania? Czy miałaś dużą 
konkurencję? 

Kalina: Przesłuchania wyglądały następująco. Pan reżyser 

razem z różnymi innymi osobami sprawdzali nasze 

umiejętności oraz słuchali naszych głosów. Na początku 

myślałam, że dostanę postać Amandy, lecz uznano, że mój głos 

nadaje się lepiej do innej bohaterki – Sofii. Spośród ok. 60 

osób wybrano czwórkę. Po dalszych zmaganiach o rolę 

dostałam ją ja. 
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Redaktorki: Kiedy nagraliście pierwszy odcinek? 
Kalina: Pierwszy odcinek nagraliśmy kilka dni po castingach. 

Było to zimą 2018 roku, niestety nie pamiętam dokładnej daty. 

 

Redaktorki: O czym jest ten serial? Kto w nim występuje? 

Kalina: Serial opowiada o rodzinie, która ląduje awaryjnie na 

planecie Ziemia. Postacie występujące tam to Timor, Igor, 

Sofia, Amanda, mama oraz IQ. Pojawia się też tam robot, 

który za pomocą felietonów (filmów) przybliża im życie na 

Ziemi. Dowiadują się tam różnych rzeczy np. dlaczego krew 

jest czerwona, co to jest ból. 

 

Redaktorki: Jak wygląda praca na planie? 
Kalina: Na początku siedzimy i uczymy się swoich ról. Później 

robimy ujęcia, których trzeba zrobić ponad sto, aby uzyskać 

jeden dubel. Dubel to powtórka tego samego ujęcia filmowego. 

Ich też musi być ponad sto, aby uzyskać odcinek. 

„Nieziemscy” nagrywani są w największej sali.  

 

Redaktorki: Czy jesteś zadowolona z gry w serialu? 
Kalina: Jestem bardzo zadowolona, chociaż po nagraniach 

jestem bardzo zmęczona i po prostu padam z nóg. Z początku 

było trochę problemu, ponieważ wpuszczali dużo osób, które 

prosiły o ciągłe autografy, teraz na szczęście jest ich mniej. 

 

Redaktorki: Czy planujesz startować w innych castingach? 
Kalina: Myślę, że tak, ponieważ nieważne czy dostanę się czy 

nie, ale i tak to jest wspaniała zabawa. Branie udziału w tego 

typu produkcjach to moja pasja.    
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Redaktorki: Czy wcześniej brałaś udział w innych castingach, 
czy to był twój pierwszy? 
Kalina: Był to mój pierwszy casting do serialu. Bardzo się 

cieszę, że się dostałam. 

 

Redaktorki:  Dziękujemy Ci za rozmowę i trzymamy kciuki za 

twoją dalszą karierę. 

 

Czytelników szkolnej gazetki „Tornister” zachęcamy do 

obejrzenia serialu, w którym występuje Kalina. Serial nosi 

tytuł „Nieziemscy” i emitowany jest na antenie TVP ABC  

w sobotę o godzinie 1510.    

 

 

Z ŻYCIA ZERÓWEK 
pani Magdalena Gójska- Gogol 

 

Uczniowie zerówek zostali zaproszenie do wspólnego 

świętowania Tygodnia Bibliotek przez ,panią Annę 

Andrzejkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.  

8 maja wzięliśmy udział  

w Inauguracji Tygodnia Bibliotek. 

Zerówkowicze uczestniczyli jako 

słuchacze w akcji „Głośne 

czytanie na drugie śniadanie”. 

Najmłodszym czytali m. in.   
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Burmistrz Kałuszyna pan Arkadiusz Czyżewski, zastępca 

Burmistrza pani Henryka Sęktas, Przewodniczący Rady 

Miejskiej pan Bogusław Michalczyk, dyrektor SP pan Marek 

Pachnik, dyrektor PP pani Renata Roguska, dyrektor 

Gimnazjum pani Maria Bartosiak, przedstawicielka Żłobka pani 

Agnieszka Obrębowska. Uczniowie z uwagą słuchali zacnych 

gości. 

15 maja uczestniczyliśmy w Happeningu – Czytelnicy na 

ulicy. Każda z klas przygotowała plakat promujący 

czytelnictwo. Dzieci przebrały się za postacie z bajek i baśni. 

O godzinie 9.00 przy dźwiękach muzyki rozpoczęła się około 

dwugodzinna zabawa. Uczniowie byli zachwyceni Gufim, 

Kaczorem Donaldem oraz Julianem ze słynnego 

„Madagaskaru”. To był bardzo udany dzień. 

16 maja, jako widzowie, mieliśmy okazję obejrzeć 

przestawienie teatralne pt. „Lwi Król”.  

To był wspaniały tydzień. Dziękujemy pracownikom 

Biblioteki Publicznej za zaproszenie do wspólnego świętowania 

Tygodnia Bibliotek.  

A dziś? Dziś musimy przygotować się na Dzień 

Rodziny. Przed nami jeszcze całodzienna wycieczka i wiele 

innych, codziennych i niecodziennych niespodzianek. 
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pani Izabela Jackiewicz 

 
Dzień dobry!....Cześć!...Witajcie!...Miło nam spotkać się z Wami 
ponownie, choć niestety po raz ostatni w tym roku szkolnym. 
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje...czas relaksu... odpoczynku.... 
Mamy nadzieję, że ten rok obfitował dla Was w same dobre chwile i 
miłe doświadczenia. 
Pewnie ciekawi jesteście co się u nas działo?...Zapraszam więc na 
krótki przegląd wydarzeń... 
W maju obchodziliśmy wiele ważnych świąt. A oto kilka faktów 
historycznych... 

1 Maja- Święto Pracy 
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, zwany popularnie 
1 Maja, to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone 
od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce 1 maja ogłoszono świętem 
państwowym ustawowo wolnym od pracy w 1950r. 

15 lat Polski w Unii Europejskiej 

1 maja 2004r. Polska wraz z Czechami, Słowacją, Słowenią, Litwą, 
Łotwą, Estonią, Cyprem , Maltą i Węgrami przystąpiła do Unii 
Europejskiej. 

2 Maja – Święto Flagi Państwowej 

Senat RP w 2004 r. ustanowił 2 maja Świętem Orła Białego.  
W wyniku decyzji Sejmu święto to zmieniono na Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony 
jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 
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228 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku, w czasie 
obrad Sejmu Wielkiego. Była pierwszą konstytucją w Europie i 
drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) 

20 maja wybraliśmy się na wycieczkę do Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej oraz Komendy Policji w Mińsku 
Mazowieckim. Poznaliśmy pracę policjanta i strażaka od tzw. 
”kuchni”. Zwiedziliśmy stanowiska 
kierowania i dowodzenia, gdzie 
przyjmuje się zgłoszenia  
o zdarzeniach. Uczniowie mieli 
możliwość usiąść za kierownicą 
wozu policyjnego i strażackiego. 
Najwięcej frajdy sprawił 
wszystkim wąż strażacki, z 
którego każdy mógł polać wodę i 
poczuć się jak prawdziwy strażak. 
Było super!!! 

Powiatowy Konkurs Jednego 
Wiersza...Małgorzata Sławińska 
z kl.II przeszła do etapu na szczeblu powiatowym...Pięknie 
zaprezentowała się recytując wiersz Wandy Chotomskiej... 
Brawo Gosiu!!!! 

24 maja odwiedził nas Teatr Lalek „Bajka”. Tym razem aktorzy 
zaprezentowali nam przedstawienie pt.”Calineczka”. 

To tyle wieści z Chrościc. Pewnie myślicie już o wakacjach... 

 

Życzymy Wam, aby były piękne, niezapomniane, pełne słońca, 
wspaniałych przygód i pozytywnej energii...Pozdrawiamy 

cieplutko... 

 
 

http://kl.ii/
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WYWIAD MIESIĄCA 
Angelika Ciborowska 

 

Jak chyba każdy wie, w naszym kochanym miasteczku znajduje się 

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP). Pomyślałam, że jeżeli jestem 

członkiem jednostki i 4 maja obchodzi się święto Strażaków, 

przeprowadzę wywiad z dwoma najlepiej mi znanymi strażakami. 

Miłego czytania!! 
 

Pan Damian Chrościcki (naczelnik naszej jednostki) 

Mateusz Zych (Opiekun MDP i strażak czynny) 
 

Witam, dziękuję za zaproszenie do udzielenia wywiadu, postaram 

się jak najlepiej potrafię odpowiedzieć na zadane pytania. 
 

Angelika: Jak to jest stanąć twarzą w twarz z sytuacją, która 
zagraża życiu? 
 

Pan Damian Chrościcki: Na pewno taka sytuacja do przyjemnych 

nie należny. W takim momencie przychodzą różne myśli, ale trzeba 

dać z siebie wszystko, aby wyjść z tego cało. Jeśli chodzi o mnie, to 

na szczęście w takiej sytuacji byłem kilka razy przez 20 lat 

działalności w straży. W takim momencie człowiek docenia szkolenia, 

jakie przeszedł i czego się nauczył, dzięki nim udaje nam się wyjść z 

kryzysowych sytuacji. W moim przypadku jeśli jest potrzeba 

wejścia do palącego się budynku, to staram się zachować wszelkie 

środki ostrożności oraz nigdy nie wchodzę sam, zawsze jest nas 

dwóch (rota). A poza tym, ja zabieram kogoś jeszcze, jest to Bóg. 

Będąc w ciężkiej sytuacji powtarzam sobie Psalm Dawidowy 23.4 

,,Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś 

ze mną”. I wiem, że wszystko będzie dobrze. 
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Mateusz Zych: Z racji mojego wieku moje 

doświadczenia w straży są dosyć ubogie, 

sytuacji w których bezpośrednio stawałem 

twarzą w twarz z zagrożeniem życia miałem 

zaledwie kilka. W takim momencie człowiek 

jest pod wpływem adrenaliny i wydaje mi się, 

że nawet nie jest do końca świadom 

zagrożenia. 
 

Angelika: Czy ma pan podczas akcji myśli, 
że może pan nie wrócić do domu? 
 

Pan Damian Chrościcki: Dobre pytanie, 

myślę, że każdy rozsądny strażak ma takie myśli. Bycie strażakiem, 

czy to zawodowym czy ochotnikiem wiąże się z takim ryzykiem. Ja 

jednak zostawiam to Panu Bogu, idę za bożym słowem, za tym co 

mówi Pan Jezus ,,Nie lękaj się” i jestem spokojny. 

Mateusz Zych: Nie przypominam sobie, żebym miał takie myśli. 
 

Angelika: Czy podczas akcji można zrobić zdjęcia krajobrazów  
(o ile są krajobrazy)? 
 

Pan Damian Chrościcki: Raczej nie myśli się o tym. Podczas akcji są 

dużo ważniejsze rzeczy, nad którymi trzeba się skupić! Ale nie 

ukrywam, że czasami uda nam się zrobić jakieś ciekawe zdjęcie, 

ujęcie, po akcji np. zimą lub latem. 

Mateusz Zych: Podczas akcji jednak bardziej zwracamy uwagę na 

samo zdarzenie, krajobraz jest czymś nieistotnym.  
 

Angelika: Czy OSP bierze udział w spotkaniach z dziećmi? 
 

Pan Damian Chrościcki: Tak, staramy się współpracować ze 

szkołami w Kałuszynie, przedszkolem czy żłobkiem.   
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Organizujemy wtedy dzień otwarty, na którym prezentujemy sprzęt 

i opowiadamy o działalności naszej jednostki. 

Mateusz Zych: Tak, jednym z elementów naszych działań jest 

profilaktyka i podnoszenie świadomości dzieci na temat 

niebezpieczeństw, jakie niosą za sobą pewne zachowania. 
 

Angelika: Dlaczego Pan zdecydował się zostać strażakom? 
 

Pan Damian Chrościcki: Zawsze się tym interesowałem, od dziecka 

mnie to ciekawiło, a dodatkowo mój tata też jest strażakiem, więc 

to gdzieś mnie jeszcze bardziej motywowało. Poza tym  kochałem 

straż, od zawsze chciałem zostać strażakiem, pomagać innym, 

działać dla społeczności, tam gdzie mieszkam. Traktuje to jako 

obywatelski – patriotyczny obowiązek, w którym staram się 

spełniać. 

Mateusz Zych: Mój dziadek i wujek są strażakami i za ich 

przykładem od dziecka chciałem działać w straży. Kiedy osiągnąłem 

odpowiedni wiek, postanowiłem zrealizować marzenie z dzieciństwa. 
 

Angelika: Jaką rolę pełni pan w straży? 
 

Pan Damian Chrościcki: Od siedmiu lat jestem naczelnikiem  

w naszej straży, tzn. osobą odpowiedzialną za wszystkich 

strażaków pod kątem ratowniczym. Dbam oto, by nasi strażacy 

systematycznie się szkolili i rozwijali tak, aby skutecznie nieśli 

pomoc potrzebującym. Dbam też o to, by jednostka rozwijała się 

pod kątem wozów i sprzętu ratowniczego. 

Mateusz Zych: W naszej OSP nie pełnię żadnej szczególnej roli 

jestem strażakiem-ratownikiem, biorę czynny udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych, życiu straży i jestem opiekunem 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP), do której należy 20 

zdolnych i mądrych osób. 
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Angelika: Czy kursy na ratownika są trudne? 
 

Pan Damian Chrościcki: Tak, kursy jakie dziś 

musi przejść każdy strażak ratownik z OSP to 

szereg szkoleń o różnej tematyce. 

Szkolenia takie są prowadzone przez Komendę 

Państwowej Straży Pożarnej i są one zawsze 

weryfikowane egzaminem końcowym, który 

niestety nie wszyscy zaliczają. 
 

Angelika: Czy są jakieś drużyny dla szkół? 
 

Pan Damian Chrościcki: Tak, mamy dwie takie 

drużyny: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  

w wieku od 12 do 18 lat oraz jako jedna  

z pierwszych i nielicznych jednostek w powiecie 

mińskim mamy Dziecięcą Drużynę Pożarniczą składającą się z dzieci 

w wieku od 8 do 12 lat. 
 

Angelika: Ilu strażaków jest w naszej jednostce? 
 

Pan Damian Chrościcki: W roku 2019 nasza jednostka liczy 26 

strażaków – ratowników, mogących brać udział w akcjach 

ratowniczych, 3 honorowych, 20 wspierających, 20 członków MDP 

oraz 11 członków DDP.  Czyli łącznie 80 osób. 
 

Angelika: Ilu strażaków podczas akcji mieści się w jednym aucie? 
 

Pan Damian Chrościcki: Mamy trzy wozy bojowe. W MANie GBA-rt 

mieści się w nich 6 ratowników. 

W Starze 244 GBA mieści się 6 ratowników.  

W Gazeli GLBM mieści się 5 ratowników.     
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Angelika: Czy narzędzia są ciężkie i czy da rade obsługiwać je 
jedna osoba? 
 

Pan Damian Chrościcki: Tak, narzędzia są ciężkie, zwłaszcza te do 

ratownictwa technicznego, czyli do wypadków, ale jedna osoba da 

sobie z nimi radę. 
 

Angelika: Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.  
 

Drodzy czytelnicy. Myślę że zachęciłam was do dołączenia do naszej 

małej rodzinki. 
 

 

 

NIESPODZIANKI DLA MAMY 
Weronika Peciak 

26 maja obchodzimy Dzień Mamy. Ale czy nasze mamy nie 

zasługują na swoje święto codziennie? Jeśli nie zrobiłeś/aś 

mamie niespodzianki 26 maja, to może zrobisz to dziś? 

1. Gdy wasza mama wróci z pracy, zróbcie jej relaksującą kąpiel. 

2. Możecie zrobić swojej mamie śniadanie, albo obiad, 

podwieczorek, kolację - co tylko chcecie. 

3. Ułożyć samemu wierszyk i zarecytować go ukochanej mamie. 

4. Wyręczyć mamę z jej obowiązków codziennych. 

5. Zrobić własnoręcznie laurkę i jej wręczyć. 

6. Zrobić babeczki i postawić na jednej z nich świeczkę,  

a potem zaśpiewać sto lat. 
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WAKACJE PRZED NAMI 
Gdzie najlepiej wyjechać na wakacje? 

 A może gdzieś dalej? 
Ula Włodarczyk  

 

SARDYNIA 
Nieco mniej znana siostra Sycylii, Sardynia jest dobrze znana 

plażowiczom i wielbicielom kurortów, ale w głębi wyspa skrywa 

mnóstwo niesamowitych miejsc. Na przykład pozostałości 

tajemniczej cywilizacji, wioskę murali czy niedostępne, 

niesamowite góry. Chociaż oczywiście warto zaglądnąć też nad 

morze – Sardynia ma jedne z najpiękniejszych plaż  

w Europie , a najlepsze z nich są trudno dostępne. 

 

FINLANDIA 
Nie każdy lubi upały i pobyty nad 

morzem, więc mam propozycję dla 

tych, którzy wolą wakacje nieco na 

uboczu. Można się wybrać na 

obserwowanie niedźwiedzi czy 

wilków, można spędzić kilka tygodni 

w chatce nad jeziorem, jeść grzyby, 

zbierać jagody i nikogo nie spotkać. 

Po prostu natura i Wy.   
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TURCJA 
Mimo problemów politycznych (a właściwie dzięki temu), 

Turcja jest teraz bardzo tanim państwem do odwiedzenia. 

Wiem, że z tego powodu sporo osób się właśnie boi wyjazdu, 

ale nad morzem w miejscowościach turystycznych życie płynie 

spokojnie i daleko od problemów tego państwa.  

 

AZORY 
Chyba najbardziej egzotyczne wyspy europejskie, należące do 

Portugalii. Zielone, z bujną roślinnością przypominającą 

tropikalną i wulkanami. Mają też łagodny klimat (nigdy nie ma 

tam więcej niż 30 stopni) i cenione są przez wielbicieli 

surfingu i nurkowania. 

 

A MOŻE BYDGOSZCZ? 

Maciej Kuć 

Bydgoszcz to jedno z największych i najciekawszych 

miast w Polsce. Położone w nad rzeką Brdą i Kanałem 

Bydgoskim w  województwie kujawsko-pomorskim, zajmuje 10. 

miejsce pod względem powierzchni i 8. pod względem ludności. 

Według źródeł historycznych, gród bydgoski zbudowano 

w roku 1038. Przez całą swoją historię, miasto brało udział  

w ważnych bitwach, a także często było obiektem ataków  

i okupacji, jak np. w latach 1330-1337, kiedy to bydgoski gród 

był okupowany przez Krzyżaków. Prawa miejskie 

Bydgoszczanie uzyskali 19 kwietnia 1346 roku,  

a nadał je sam Kazimierz Wielki.     
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W czasie II drugiej wojny światowej doszło tu do 

wydarzenia zapisanego w annałach historii jako „krwawa 

niedziela”.  

Jednym z ważniejszych obiektów 

jest Bydgoski Węzeł Wodny, na 

który składają się trzy główne 

cieki wodne o długości nabrzeży 

100 km. Miasto posiada 

również wiele mniejszych 

cieków, np. Struga Młyńska, 

a także liczne strumienie, źródła i dwa zalewy. Jednym z nich 

jest liczący 60 hektarów Tor Regatowy, na którym odbywają 

się krajowe i międzynarodowe zawody wioślarskie i kajakowe. 

Ponadto na terenie Bydgoszczy znajduje się około 50 innych 

zbiorników wodnych. 

Miasto wyróżnia się dużą ilością parków (pod względem 

ich łącznej powierzchni – 874 hektary, zajmuje drugie po 

Warszawie miejsce w Polsce). Zawdzięcza to m.in. rozbudowie 

miasta w koncepcji miasta-ogrodu. 

Główną atrakcją turystyczną Bydgoszczy jest przede 

wszystkim Stare Miasto obejmujące obszar trzech dawnych 

wysp: zamkowej, miejskiej i Młyńskiej. Zlokalizowane w tym 

terenie zabytki stanowią dużą atrakcję pod względem 

architektonicznym, a wiele z nich ma swoje malownicze odbicia 

w wodzie przepływających przez miasto rzek. Takimi 

obiektami są: 

1. wielokrotnie rozbudowywane Młyny Rothera  

z I połowy XIX wieku;      
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2. pięknie oświetlony budynek głównego urzędu Poczty 

Polskiej w Bydgoszczy, 

3. Opera Nova, czyli teatr muzyczny będący jednym 

z zaledwie dziesięciu takich obiektów na terenie 

Polski, obecnie działający na dwóch scenach: głównej, 

z widownią na 803 osoby oraz tzw. kameralną,  

z widownią na 120 osób. 

Od 1955 r. bydgoskie Stare Miasto posiada status 

zespołu zabytkowego. Ponadto w mieście działa Filharmonia 

Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, organizująca 

koncerty i recitale gwiazd światowej skali. 

Architektura Bydgoszczy jest paletą budynków i fasad 

wznoszonych na przestrzeni wieków w wielu stylach. Można tu 

podziwiać obiekty neoklasyczne, neobarokowe czy secesyjne. 

Należą do nich zabytkowe świątynie, jak np. pochodzący  

z przełomu XVI i XVII wieku gotycki Kościół Klarysek, 

obecnie będący kościołem zakonnym Kapucynów;. 

Bydgoszcz jest obecnie jednym z ważnych ośrodków 

kulturalnych i muzycznych Polski. Co roku odbywają się tu 

liczne imprezy, koncerty i festiwale o charakterze 

rozrywkowym. Obecnie Opera Nova i Filharmonia Pomorska, 

wpisane na listę instytucji kulturalnych o znaczeniu 

narodowym, wraz z Teatrem Polskim są wizytówką nie tylko 

bydgoskiej, ale i krajowej kultury. 
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BEZPIECZNIE NA WAKACJACH 

1. Wychodząc, czy wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym 

informację, gdzie i z kim będziesz spędzać czas. Zostaw 

wszystkie możliwe numery telefonów - swoje i przyjaciół. To 

podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi pieniędzmi czy 

sprzętem elektronicznym - nigdy nie wiesz, kto może Cię 

obserwować. Podczas płacenia staraj się nie pokazywać 

zawartości portfela.  

3. Podróżując publicznymi środkami transportu zawsze zajmuj 

miejsca z dala od podejrzanych osób. 

4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy - 

czasami lepiej udać, że się nie słyszy i iść dalej. Nie wdawaj 

się w rozmowy i zaczepki. 

5. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, 

uważaj na swoją torbę, portfel, telefon. Nie noś portfela  

i dokumentów razem i nigdy nie wkładaj ich do tylnej kieszeni 

6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki 

dosypywania i dolewania różnych specyfików są coraz 

większym problemem.  

8.Bądź ostrożny. 

Alkohol, narkotyki 

czy nikotyna nie 

sprawią, że będziesz 

Bogiem. ZNISZCZĄ 

CIĘ!!! Naucz się 

ODMAWIAĆ!!!  
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9. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na 

zabawę jest dobry. Pomyśl, zamian zaczniesz coś, czego nie 

będziesz mógł skończyć! 

10. Telefony alarmowe: 

112 - numer alarmowy, 

984 - Pogotowie Rzeczne, 

985 - Ratownictwo Morskie i Górskie, 

986 - Straż Miejska, 

987 - woj. zarządzanie kryzysowe, 

991 - Pogotowie Energetyczne, 

992 - Pogotowie Gazowe, 

993 - Pogotowie Ciepłownicze, 

994 - Pogotowie Wodociągowe, 

997 - Policja, 

998 - Straż Pożarna, 

999 - Pogotowie Ratunkowe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eioba.pl/t/wakacje
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RELAKS PO SZKOLE 
„Diana – wróżka o wielkim sercu” to nowa pozycja napisana 

przez młodą autorkę Alę Drabarek. Książka Ali została 
wyróżniona w Konkursie wojewódzkim „Wydajemy własną 

książkę”. Serdecznie gratulujemy sukcesu!!! Książkę będziecie 
mogli przeczytać na łamach naszej gazety już w przyszłym  

roku szkolnym.  
A teraz zapraszamy do zapoznania się z kolejnym rozdziałem 

drugiej książki Ali pod tytułem  
„Wielka tajemnica zaginionego sera”. 

  

KSIĄŻKA I JA 
Alicja Drabarek  

II.  WODOSPADY ŁEZ  
CZYLI SMUTEK I ROZSTANIA 

 
Dzisiaj, w ten wtorek Eliza miała się pożegnać ze swoją 
wychowawczynią i zakończyć klasę trzecią. Nadszedł dzień 
zakończenia roku szkolnego. Eliza w życiu nie pomyślała, 
że zakończenie trzeciej klasy będzie aż tak bolesne. Po całej 
uroczystości na Sali gimnastycznej wszyscy poszli do 
swoich klas, gdzie panie miały rozdać świadectwa. Elizie 
cały czas z oczu kapały łzy. Nie chciała rozstawać się ze 
swoją ulubioną panią. Jej pani miała na imię Dorota i lubiły 
ją wszystkie dzieci. Pani Dorota często jeździła z uczniami 
na wycieczki, lecz była lubiana też przez to, że była pełna 
ciepła i dobroci. Wszystkie dziewczynki z klasy Elizy 
płakały, a chłopcy starali się zachować powagę lecz 
wszyscy widzieli, że im też zakręciła się łezka w oku. 
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KRZYŻÓWKA KONKURSOWA 
Adam Ostrowski 

 

  1.             

  2.             

               

  4.             

               

    6.           

    7.           

      8.         

     9.          

      10.         

   11.            

     12.          

      13.         

     14.          

 15.              

 

 

1. MOŻESZ POLECIEĆ NIM NA WAKCJE. 

2. ZBIERAMY JE NA PLAŻY. 

3. WAKACYJNA PORA ROKU. 

4. DMUCHANY DLA DZIECI, WYPEŁNIONY WODĄ . 

5. PRZYWOZIMY JE Z WAKACJI. 

6. MOŻE BYĆ NP.GÓRSKI LUB DAMKA. 
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7. DELIKATNY WIATR WIEJĄCY NA WYBRZEŻU 

MORSKIM. 

8. SŁUŻY DO GRANIA NP.W SIATKÓWKĘ. 

9.  ZIMNE W KUBKU LUB NA PATYKU. 

10. W TY MIESIĄCU KOŃCZY SIĘ ROK SZKOLNY. 

11. CZAPKA Z ……. 

12. NAJLEPIEJ SMAKUJE NAD MORZEM. 

13. ROZKŁADAMY GO NA POLU BIWAKOWYM. 

14. WYGODNY FOTEL NA PLAŻY. 

15. PAKUJEMY SIĘ W NIĄ NA WYJAZD WAKACYJNY. 

 

 

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. 

Nagroda zostanie wręczona na apelu podsumowującym udział w 

konkursach. 

Laureatem konkursu z numeru kwietniowego „Tornistra” 

jest: Dominika Wąsowska kl Vb GRATULUJEMY!!! 

NAGRODA – KUPON DO EMPIKU DO ODEBRANIA CZEKA 

W SALI NR 23   

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:tornistersp@onet.pl
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KĄCIK KULINARNY 
Paulina Skoniecka 

SMACZNE, ZDROWE I KOLOROWE  

KOKTAJLE NA LATO 
 

KOKTAJL 1 

Składniki: 

-1 średnie jabłko 

-1 duża marchewka 

-1 pomarańcza 

- sok z ½ cytryny 

-100 ml wody 

-szczypta imbiru  

i kardamonu 

 Wszystko dokładnie 

blendujemy. 

 

KOKTAJL 2 

Składniki: 

-pół ananasa 

-garść szpinaku (świeżego) 

-ok.5 listków mięty 

-pół awokado 

-3 łyżki soku z limonki 

-ok szklanki wody 

kokosowej 

 Wszystkie składniki 

blendujemy.  

 

KOKTAJL 3 

Składniki: 

-garść jarmużu 

- ok.10 dag czarnej 

porzeczki 

-pół ananasa 

-ok. 5 listków mięty 

- ok. szklanki wody 

Wszystkie składniki 

blendujemy. 

 

Pamiętajcie, to są moje propozycje, 

inspirujcie się, próbujcie dodawajcie 

i smakujcie   

SMACZNEGO!!!  
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HUMOR I HUMOREK 
Grzegorz Kurmanowski 

 

Przewodnik tatrzański mówi do grupy turystów: 

 - Zbliżamy się do bardzo niebezpiecznego miejsca. 

 Wiele osób poślizgnęło się tu i spadło w przepaść. 

 Gdyby komuś z Państwa to się przytrafiło, proszę 

zwrócić głowę w lewą stronę. 

 Z lotu ptaka rozciąga się piękny widok na dolinę. 

 

Turysta ogląda w Sopocie pokoik do wynajęcia. 

- Miał być pokój z widokiem na morze. 

- A ten obraz przedstawiający statek podczas sztormu, 

który wisi na ścianie to co?! 

 

Pewien turysta wraz z żoną oglądają słynną studnię 

życzeń w Kornwalii, oboje pogrążeni we własnych myślach. 

 Po chwili żona wychyliła się, aby zajrzeć w głąb, straciła 

równowagę i wpadła do środka. 

- Niesamowite!!! To naprawdę działa!!! - krzyczy mąż. 

 

Córka latarnika przegląda 

magazyn młodzieżowy. 

 - Hurrrrrra! Tato, wygraliśmy 

pierwszą nagrodę w konkursie 

wakacyjnym! 

 -Świetnie - cieszy się latarnik 

 - A co to jest? - 

Dwutygodniowe wczasy nad morzem... 
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Grupa turystów zwiedza ruiny średniowiecznego zamku. 

Mały chłopiec przygląda się tym resztkom muru i pyta: 

- Tatusiu, to tutaj mama uczyła się jeździć naszym 

samochodem? 

 

Dwie turystki jadą autem. Jedna z nich mówi: 

- Widzisz ten las? 

Na to druga odpowiada: 

- Nie. Drzewa mi zasłaniają.. 

 

Organizowane są przejażdżki łodzią po jeziorze 

Genezaret. Bilet kosztuje 500 dolarów. 

- To strasznie dużo - dziwi sie zbulwersowany turysta. 

- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze Jezus 

piechotą chodził! 

- Nie dziwię się, przy takich cenach! 

 

Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 

- Jak dojść do Kairu? 

- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo. 

 

Po powrocie z wakacji u babci Iksiński ma podrapaną 

okolicę ust i pokaleczone palce. 

- Co Ty wyprawiałeś? - pyta go zdziwiony ojciec. 

- Ja nic! Tylko babcia kazała mi zawsze jadać widelcem i 

nożem. 
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SZKOLNE CIEKAWOSTKI 
Polska jest naj… 

Kinga Mielczarek 

 

 

Najmniejszym pod względem 

powierzchni powiatem w Polsce 

jest powiat bieruńsko-

lędziński, leżący w 

województwie śląskim. Jego 

powierzchnia wynosi 158 km2. 

 

Największym pod względem powierzchni powiatem w Polsce 

jest powiat białostocki, leżący w województwie podlaskim. 

Jego powierzchnia wynos 2976 km2. 

 

Największym sztucznym zbiornikiem wodnym jest jezioro 

Solińskie, leżące w pobliżu miejscowości Solina. Jego 

pojemność wynosi 472 mln m3, a jego powierzchnia to ok. 

22km2. 

 

Najdłuższą grotą skalną są Groty Mechowskie. Ta jaskinia 

sufozyjna jest położona we wsi Mechowo, jest ona najdłuższa 

na Niżu Europejskim. 

 

Najwyższe roczne opady miały miejsce w 2001r w Dolinie 

Pięciu Stawów w Tatrach, wynosiły one 2770 mm. 

Dane z książki. 
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WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA HISTORII 
Alicja Drabarek  

 

Bolesław II Szczodry (Śmiały)  

książę Polski w latach 1058–1076, król Polski w latach 1076–

1079.  

Był pierworodnym synem Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi, 

córki Włodzimierza I Wielkiego, wielkiego księcia kijowskiego. 

Brat Władysława I Hermana. Imię otrzymał po swoim 

pradziadzie ojczystym Bolesławie I Chrobrym.  

Dokładna data urodzenia Bolesława II nie jest znana. 

Historycy zwykle opowiadają się za rokiem 1042. Po śmierci 

ojca został w 1058 księciem polskim. Prowadził politykę 

zmierzającą do wzmocnienia pozycji państwa na arenie 

międzynarodowej i uniezależnienia od Cesarstwa. Ingerował  

w wewnętrzne sprawy sąsiadów (Czech, Węgier i Rusi).  

W wielkim sporze o inwestyturę dołączył do obozu 

papieskiego, co umożliwiło mu w 1076 koronację królewską.  

W 1079 skazał na obcięcie członków biskupa krakowskiego 

Stanisława, czym wywołał bunt możnych i musiał uciekać  

z kraju.  

Zmarł na Węgrzech w 1081 lub 1082 roku. Miejsce jego 

pochówku jest nieznane.  

 
 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3l_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_I_Odnowiciel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobroniega_Maria
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_I_Wielki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%9B_Kijowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_I_Herman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_I_Chrobry
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99te_Cesarstwo_Rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ru%C5%9B_Kijowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3r_o_inwestytur%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_krakowscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_ze_Szczepanowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%BCnow%C5%82adztwo
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CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 
Alan Abramowski 

 

Czy podejrzewali byście kiedyś że na świecie występuje 

las gdzie jeśli są liście nie są zielone lecz czerwone? Takie 

miejsce istnieje. Aczkolwiek nie w Polsce. Aby się tam znaleźć 

(co jest bardzo niebezpieczne przez bardzo wysokie 

promieniowanie radioaktywne występujące w tamtych 

regionach) trzeba zagłębić się w tereny Ukrainy. A dokładniej 

do Czarnobylskiej Strefy Zamkniętej. Liście na drzewach 

występujących tam mają taki kolor przez katastrofę która 

wydarzyła się w bloku numer 4 Czarnobylskiej Elektrowni 

Atomowej. Gleba na której rosły one została skażona wieloma 

substancjami radioaktywnymi.  Kiedy ludzie opuścili ten 

obszar w 1986 roku, osiedliły się tam zwierzęta. Radioaktywne 

skażenie wywarło silny wpływ na florę i faunę Czerwonego 

Lasu. Różnorodność biologiczna Czerwonego Lasu wzrosła po 

wybuchu w elektrowni jądrowej. Ze sprawozdań wynika, że 

występuje większa liczba mutacji wśród niektórych roślin w 

strefie. Powyższe wyniki badań stanowią bazę dla 

niepotwierdzonych opowieści o „lesie cudów”, zawierającym 

wiele dziwnie zmutowanych 

roślin. W szczególności 

niektóre drzewa mają 

dziwnie skręcone gałęzie, 

które nie są zwrócone w 

kierunku nieba. W latach po 

katastrofie niektóre rośliny 

zaczęły wykazywać gigantyzm,  
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przejawiający się normalnym kształtem i rozmiarem znacznie 

powyżej średniej dla danego gatunku. Gigantyzm i inne 

anomalie roślin Czerwonego Lasu można zobaczyć w 

najbardziej radioaktywnych częściach strefy zamkniętej. 

Strefa Czerwonego Lasu pozostaje jednym  

z najbardziej skażonych obszarów na Ziemi. Jednakże zona 

okazała się zaskakująco płodnym siedliskiem dla wielu 

zagrożonych gatunków. Ewakuacja obszaru wokół reaktora 

atomowego przyczyniła się do stworzenia bujnego i unikalnego 

rezerwatu przyrody. Długofalowy wpływ radioaktywnego opadu 

na florę i faunę tego regionu nie jest w pełni znany, gdyż 

rośliny i zwierzęta mają znacząco różną i zmieniającą się 

odporność na promieniowanie. Zaobserwowano, że niektóre 

ptaki mają skarłowaciałe pióra ogonowe. Odnotowano w tym 

regionie populacje bocianów, wilków, bobrów i orłów. 
 

ZWIERZETA W PIGUŁCE 
Alan Abramowski 

 

Dziobaki są zwierzętami które nie są jednymi z tych które 

mają wiele rodzaj, występuje tylko jeden gatunek dziobaka  

i zamieszkuje on Australię. Dziobak wygląda jak zlepek różnych 

zwierząt. Ma ciało pokryte sierścią, jak ssaki, ale także podobny do 

kaczego dziób. U samców na tylnych nogach występują ostrogi 

połączone z gruczołami jadowymi, samice zaś składają jaja, tak jak 

gady i ptaki. Naukowcy zaliczyli dziobaka do stekowców - niewielkiej 

grupy ssaków lęgnących się z jaj. Dziobak zamieszkuje potoki, 

jeziora i rzeki na wschodzie i południu Australii i w Tasmanii. Polując pod 

wodą, wyczuwa zdobycz swoim elastycznym, bardzo wrażliwym 

dziobem. Zwierzę to w znacznym stopniu wytępiono z powodu 

cennego futra i dlatego jest pod szczególną ochroną. 
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KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH 
KSIĄŻKA DLA NAJMŁODSZYCH 

Alicja Drabarek  

W tym numerze chciałabym polecić wam książkę Hanny 

Ożogowskiej pt. „Chłopak na opak”. Opowiada ona  

o przygodach dziewięcioletniego Jacka Czarneckiego, którego 

prześladuje pech. Chłopiec wierzy w przeznaczenie, które nie 

jest dla niego łaskawe. Ale czy właśnie nie odkrył wygodnego 

sposobu na usprawiedliwienie swoich błędów? Impulsywny  

i pomysłowy Jacek najpierw działa, a dopiero potem myśli. 

Doświadczając wielu burzliwych przygód, zaczyna wątpić  

w pecha i przekonuje się do innej bardziej rozsądnej wersji 

własnego losu. Gorąco zachęcam do lektury. 

 

 

ORTOGRAFIA ŁATWA RZECZ 
Alicja Drabarek 

 

Oto kilka prostych wierszyków do zapamiętania: 

 

Rosnę w wierzbie, rosnę w brzozie, 

lubię burze, kocham morze. 

Jesz mnie z chrzanem i z grzybami, 

z czerwonymi porzeczkami. 

Ma mnie orzech, chrzan i perz. 

Czym ja jestem – czy już wiesz? 

 
 



TORNISTER                                 numer 7 (130) – kwiecień 2019           

- 44 - 

Tak się o zmienia w ó” 

W lesie kłoda – w skoblu kłódka. 

Wielka broda – mała bródka. 

Dojna krowa – boża krówka. 

Mądre słowa – miłe słówka. 

Dobre lody – zimny lód. 

Słodki miodek – złoty miód. 

Jadą wozy – dudni wóz. 

Były kozy – nie ma kóz. 

Nie do wiary! Czy to czary? 

Żadnych czarów nie ma tu. 

Tak się o zmienia w ó. 

 

 

Ma ją żołnierz, pasażerka 

ale nie chce mieć kelnerka. 

Ma też żmija, żuraw, wąż, 

każda żona, każdy mąż. 

Nawet stróż ma, nawet róża, 

żabka mała, żabka duża. 

Raz, dwa, trzy – zgadnij ty. 
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
wyszukała Emila Pietrzak 
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