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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 2(133) – listopad 2019          nakład 100 sztuk  CENA 2,00 zł 

Drodzy Czytelnicy 
Proponujemy Wam na dobry początek chwilę refleksji.  

Antoni Słonimski „Polska” 
I cóż powiedzą tomy słowników, 

Lekcje historii i geografii, 

Gdy tylko o niej mówić potrafi 

Krzak bzu kwitnący i śpiew 

słowików. 

Choć jej granice znajdziesz na 

mapach, 

Ale o treści, co je wypełnia, 

Powie ci tylko księżyca pełnia 

I mgła nad łąką, i liści zapach. 

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? 

W niewymierzonej krainie leży. 

Jest w każdym wiernym sercu 

Polaka, 

Co o nią walczył, cierpiał i wierzył. 

W szumie gołębi na starym rynku, 

W książce poety i na budowie, 

W codziennej pracy, w życzliwym 

słowie, 

Znajdziesz ją w każdym dobrym 

uczynku. 

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 
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 Kolorowanki i zadania dla 

najmłodszych s. 41-43 

KARTKA Z 

KALENDARZA 
Julia Abramowska 

 

1 listopada - Światowy Dzień Wegan 

3 listopad - Święto Myśliwych 

5 listopad - Dzień Postaci z Bajki 

7 listopad - Dzień Kotleta Schabowego 

8 listopad - Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 

9 listopada - Europejski Dzień Wynalazcy 

10 listopada - Dzień jeża 

12 listopada - Światowy Dzień Bicia Rekordów 

13 listopada - Dzień Placków Ziemniaczanych 

19 listopada - Dzień Toalet 

20 listopada – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień 

22 listopada - Dzień Kredki 

25 listopada - Dzień 

Pluszowego Misia 

30 listopada - Dzień Białych 

Skarpetek 
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Z REDAKCJI TORNISTRA 
Krzysztof Gogol 

 

Czasem bywa tak, że nie wychodzi wszystko w taki 

sposób jak byśmy chcieli! Prezentowaliśmy Wam zaledwie 

kilkanaście dni temu numer pierwszy naszego miesięcznika, a 

tu mamy kolejny już – listopadowy. Miejmy nadzieję, że 

kolejne numery będą już systematycznie ukazywały się  

i zawędrują do waszych rąk. 

Pewnie jesteście ciekawi co u nas? My cały czasy 

pracujemy, wymyślamy, tworzymy – tylko po to aby nasz 

miesięcznik był dla Was atrakcyjny. Więc nie czekajcie, 

zajrzyjcie na kolejne strony, a może ktoś rozwiąże krzyżówkę 

lub zaciekawi go wywiad ze strażakiem albo pośmieje się 

czytając dowcipy. Zatem, zapraszam do lektury :) 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:tornistersp@onet.pl
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CO W SZKOLE PISZCZY? 
PYTANIE DO EKSPERTA 

Pytanie do Pana Dyrektora Marka Pachnika 
Angelika Ciborowska 

Czy mógłby powrócić temat toalet  
dla starszych i młodszych? 

 

Acha! 

W odwieczną od zarania egalitarną w swej naturze 

defekację, chcecie wprowadzić elitaryzm i elementy, by nie 

powiedzieć zalążki segregacji! Zakładając, że łazienki nie 

koniecznie muszą być miejscem spotkań towarzyskich  

i oczywiście mieć charakteru koegzystencji płci obojga, to 

raczej jak w domu wiek użytkowników nie powinien zaburzać 

wam spokoju tego skrajnego w swej intymności aktu. (Pędźcie 

do słownika) 
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Z ŻYCIA SZKOŁY 
Kinga Mielczarek  

03.10.2019r. 

Tego dnia odbyła się integracyjna wycieczka klas 0. 

 

04.10.2019r. 

Tegoż dnia odbył się Światowy Dzień Uśmiechu, w którym 

uczestnicy koła biblijnego rozdawali uczniom, nauczycielom 

oraz rodzicom sentencje, złote myśli, motywujące słowa  

o m.in. szczęściu. Kolorowe karteczki bardzo szybko zniknęły z 

pudełek, a na twarzach wielu osób pojawił się uśmiech.  

 

07.10.2019r. 

Po godz. 9.00 w szkole zabrzmiały trzy dzwonki, które 

oznaczały że czas się ewakuować. Wychodząc ze szkoły 

spotkaliśmy strażaków, którzy prowadzili akcję ewakuacyjną. 

Bardzo szybko opuściliśmy budynek szkoły. Akcja została 

przeprowadzona profesjonalnie, a my czuliśmy się 

bezpiecznie. Po ok 90 minutach mogliśmy wrócić na zajęcia do 

swoich klas.  
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14.10.2019r. 

Tego dnia uczniowie zamiast w szkole spotkali się w Domu 

Kultury, aby złożyć najserdeczniejsze życzenia swoim 

nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na 

uroczystość przybyli nauczyciele, emerytowani nauczyciele 

oraz inni pracownicy szkoły i zaproszeni goście. Całość 

spotkania umilały występy szkolnych zespołów.  

 

18.10.2019r. 

Tegoż dnia odbyła się wycieczka klasy VIB, VIC, VID do 

Lublina i sąsiadujących z nim miejscowości, z którymi wiąże 

się jakaś historia lub są wartym do obejrzenia miejscem.  

 

21.10.2019r. 

Tego dnia odbyła się wycieczka wszystkich VII klas do 

Siedlec. 

 

24.10.2019r. 

Tegoż dnia odbyła się szkolna dyskoteka organizowana przez 

klasę VIIc i VIId. Zabawa była wyśmienita, świetna muzyka, 

pokój strachu, malowanie twarzy, bufet, loteria i my, czyli 

bawiący się uczniowie naszej szkoły.  

 

1.10- 31.10. 2019r. 
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W październiku wszyscy chętni uczniowie i nauczyciele brali 

udział w kolejnym już projekcie realizowanym w aplikacji 

Endomondo 100 na 100 – tym razem "100km na 100-lecie 

powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego".  

 
 

POEZJA ZE SZKOLNYCH ZESZYTÓW 
Rymowanie na drugie śniadanie 

 

Niedługo  

I co z tego, że wrzesień, 

że idzie do nas jesień, 

że szkolny dzwonek pierwszy 

w uszach nam jeszcze brzęczy. 
 

Że lekcji odrabianie, 

trudnych klasówek pisanie, 

na ławkach zasypianie  

i z zajęć uciekanie. 
 

Nie martwmy się tym przecież,  

bo wszyscy o tym wiecie, 

że za niedługo wcale-  

moc wakacyjnych szaleństw.  

  Karol Lewicki kl. VIc 
 

Przyjaciółka 

Przyjaciółek masz wiele, 

ale jedną jak siostrę, 

pomoże i pocieszy, 
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gdy płaczesz, to rozśmieszy. 

Razem na zakupy, 

razem siedzą, razem jedzą. 

Wszystko razem! 

Martyna Duniec kl. VIc 
 

To ja 

Jestem sobą. 

Nie aktorką, nie modelką, 

ale właśnie sobą. 

Pełna zalet i wad, 
 

Przyjaźń i dobroć mam tuż obok 

Tysiąc marzeń w głowie 

i tylko jeden plan: 

"Szczęśliwie żyć”. 

Zofia Kurowska kl. VIc 
 

Jesień 

Lato już odchodzi, 

jesień przywitamy, 

z kasztanów ludziki, 

Kolorowe zielniki, 

Kasztany z drzew zaraz spadną … 

A gdy wszystko się skończy, 

Jesień odejdzie, 

Zanim się obejrzysz, 

Jej nie będzie. 

                    Karolina Zychowicz kl. VIc 
 

*** 
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W sobotę rano wstaję, 

mama mi buziaka daje, 

piesek piszczy, bo chce wejść, 

ja podchodzę, mówię: „Cześć!” 

  Maja Pelczarska kl. VId 
 

Poranek 

Gdy rano wstaję i idę na przystanek, 

to jestem ładna jak baranek. 

Autobus do szkoły rusza, 

nikt go do tego nie zmusza. 

Do szkoły dotarłam, 

a pani odparła: 

„Zapraszam do klasy, drogie dzieci, 

uczcie się, uczcie, bo czas leci…” 

Maja Branicka kl. VId 
 

Wakacje  

Gdy ostatni dzwonek brzmi, 

wtedy każdy uczeń śni 

o wakacjach, odpoczynku 

i morskim bursztynku. 

  Jakub Dworzyński kl. VId 
 

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 2020r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  
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Zapraszamy do zabawy.  

  

KUPON NR 2 (133) 

 LISTOPAD 2019   

 

WYCIECZKA KLAS 

SIÓDMYCH 
Krzysztof Gogol 

 

Dnia 21 października wszystkie klasy siódme odbyły 

pierwszą wycieczkę w tym roku szkolnym. Chciałbym wam  

o niej trochę opowiedzieć. Wyjechaliśmy o 08:15 z pętli 

autobusowej. Ok. 9.00 dojechaliśmy do Centrum Kultury  

i Sztuki w Siedlcach, gdzie mieści się Miejska Scena 

Teatralna. Obejrzeliśmy spektakl pt.: „Zemsta”. Bardzo 

ciekawy i intrygujący, szczególnie dla osób znających treść 

lektury.  

Po przedstawieniu pojechaliśmy 

na kręgle. Podzieliliśmy się na dwie 

grupy: A i B oraz C i D (chodzi o 

klasy). Jedna część jadła pizzę, a 

druga miała turniej w kręgle, a 

potem nastąpiła zamiana. Całe 

zamieszanie trwało 2 godziny. Zabawa była super. Wróciliśmy 

ok. 15.00.  
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Z ŻYCIA ZERÓWEK 
pani Magdalena Gójska- Gogol 

3 października najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej 

wybrali się na wyjazd integracyjny do Mazowieckiego Sioła- 

Julianówka. Pogoda nie rozpieszczała zerówiaków podczas ich 

pierwszego wyjazdu. Było chłodno i dżdżyście. Ale nigdy nie 

ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.  
I tak od samego progu czekały na 

uczniów miłe panie, które od razu 

zaprowadziły uczestników do ciepłego 

pomieszczenia. A tam niespodzianka, krowa 

w pokoju…  
I tak rozpoczęły się warsztaty od 

mleczka do serka i masełka. Dzieci poznały skąd bierze się 

śmietana, masło, ser. Sami uczestniczyli w tworzeniu pysznego 

masła i białego serka. Następnie  mogli delektować się tymi 

pysznościami podczas wspólnego poczęstunku. Kolejnym 

punktem pobytu były warsztaty z wyplatania. Najmłodsi 

zapoznali się ze sztuką tworzenia z siana. Dziwne? Nie raczej 

piękne! Każdy uczestnik wycieczki stworzył wspaniałego 

kogucika na patyku, oczywiście z siana. Sam musiał mu 

uformować ogon poprzez obcinanie nożyczkami. Z pomocą 

opiekunek doklejał oczka i grzywę. Uczniowie uczestniczyli też 

w zajęciach plastycznych i zwiedzali Mini ZOO, gdzie poznali 

niesamowicie grzeczne kucyki, kozy, barana, króliki, świnki 

morskie. Pobyt zakończony został ogniskiem i zabawami na świeżym 

powietrzu. 

18 października wszystkie klasy 0 wybrały się z wizytą 

do piekarni. Uczniowie dowiedzieli się skąd bierze się mąkę, co 



TORNISTER                                 numer 2 (133) – listopad 2019           

- 13 - 

musimy dodać do mąki aby uzyskać masę na chleb i bułki,  

a po powrocie próbowali pieczywa.  

Październik to miesiąc dbania o zdrowe odżywianie 

najmłodszych. Uczniowie smakowali owoce, które sami zakupili 

w sklepie; wykonywali jogurty i serki z dodatkiem owoców; 

robili sok warzywno- owocowy oraz odwiedzili gabinet 

stomatologa, gdzie dowiedzieli się wszystkiego na temat 

higieny jamy ustnej   

 
pani Izabela Jackiewicz 

Dzień dobry! Cześć ! Witajcie! Ciąg dalszy wieści  
z Chrościc...Zapraszam do lektury... 

„Chłopaki i dziewczyny górą”....11 października 
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziewczynek. Dzień 
Chłopaka to święto, które przypada na 30 września. W tym 
roku, podobnie jak w ubiegłym, postanowiliśmy połączyć te 
wydarzenia, aby wspólnie,11 października, świętować te 
chwile. Z tej okazji nauczyciele przygotowali szereg 
konkursów, zagadek, w których uczniowie mogli wykazać się 
intelektem, poczuciem humoru, wdziękiem osobistym oraz 
wieloma innymi talentami. Uroczystość zakończyła się 
rozdaniem dyplomów oraz słodkich upominków w postaci 
„Lodów niespodzianek”. To był fajny i wesoły dzień-:) 

Warsztaty sensoryczne.... 

http://www.kaluszyn.pl/spchroscice/index.php/wydarzenia/410-chlopaki-i-dziewczyny-gora
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Zabawy sensoryczne to aktywności, które stymulują  
i rozwijają zmysły - dotyk, węch, smak, wzrok oraz słuch. 
Wystarczy odrobina wyobraźni, a ich arsenał staje się 
nieskończony. Dnia 8 października 
odbyły się w szkole pierwsze warsztaty 
sensoryczne - „Jak dobrze zrobić 
gluta?”, w których brały udział dzieci z 
oddziału przedszkolnego oraz klasa I. 
 

Dzieci z pomocą nauczycieli przygotowywały gluta, inaczej 
slima. We wcześniej przygotowanych miseczkach mieszały ze 
sobą mąkę pszenną, mąkę kukurydzianą, olej oraz wodę. Dla 
wzmocnienia efektu na koniec każdy do swojej mieszanki 
mógł wlać dowolny kolor barwnika spożywczego. To była 
super zabawa-:). 22 października odbyły się drugie warsztaty 
sensoryczne - „Może kiedyś będziemy cukiernikami 
?...”Uczniowie zamiast długopisów wzięli do swoich rąk 
…tarki warzywne, miski, łopatki...dzięki czemu wspólnie  
z nauczycielami przygotowali ciasto marchewkowe oraz 
pyszną jesienną szarlotkę. Po całej szkole roznosił się 
marchewkowo – jabłkowy zapach. Ciasta smakowały 
pysznie-:) Czekamy z niecierpliwością na kolejne zajęcia -
:) 

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty  
i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. 
Nie zapomnieli także o nim uczniowie i przedszkolaki naszej 
szkoły. W piątek 11 października złożyli swoim Nauczycielom 
podziękowanie za trud włożony w ich edukację, za troskę, za 
serce, za każdy ciepły uśmiech, który rozprasza wszystkie 
smutki-:) 

 

http://www.kaluszyn.pl/spchroscice/index.php/wydarzenia/409-jak-dobrze-zrobic-gluta-8-pazdziernika-2019r
http://www.kaluszyn.pl/spchroscice/index.php/wydarzenia/409-jak-dobrze-zrobic-gluta-8-pazdziernika-2019r
http://www.kaluszyn.pl/spchroscice/index.php/wydarzenia/417-moze-kiedys-bedziemy-cukiernikami
http://www.kaluszyn.pl/spchroscice/index.php/wydarzenia/417-moze-kiedys-bedziemy-cukiernikami
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Dzień Listonosza... 

Choć wysyłamy coraz mniej tradycyjnych kartek pocztowych, 
a życzenia wysyłamy za pomocą krótkiego SMS-a, choć 
papierowe listy zmieniły się w dużo szybsze e-maile, to nic nie 
zastąpi momentu, w którym wyjmujemy ze skrzynki 
pocztowej kartkę lub otwieramy list zapakowany w kopertę. 
Dzień Listonosza ma na celu wyróżnienie niełatwej pracy 
doręczycieli i doręczycielek, którzy każdego dnia, niezależnie 
od pogody, dostarczają przesyłki adresatom.  

Każdego dnia listonosz w Polsce dostarcza nawet 26 
kilogramów przesyłek.18 października, w Dniu Listonosza, 
uczniowie kl. I wspólnie z wychowawcą przygotowali listy do 
swoich najbliższych oraz rysunki, które trafiły do kopert. 
Pierwszoklasiści postanowili także wysłać listy do swoich 
rówieśników ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Liczymy 
na to, że w geście życzliwości ktoś odpisze na nasze dobre 
słowo…-:) 

23 września gościliśmy w naszej szkole Grupę Artystyczną 
„Patriotic”. Podczas pokazu uczniowie oglądali stroje  
z różnych epok. Mieli okazję założyć mundury powstańców, 
kosynierów i oficerów I Brygady Legionów Polskich. 
Podziwiali również kolekcję replik broni. Ta niezwykła lekcja 
historii pozwoliła uczniom przenieść się na moment  
w przeszłość, sprawiła, że staliśmy się 
świadkami wydarzeń historycznych z 
dziejów Polski. 

Ciekawa lekcja przyrody...24 
października wybraliśmy się do wsi 
Kamionka położonej niedaleko naszej 

http://www.kaluszyn.pl/spchroscice/index.php/wydarzenia/416-dzien-listonosza
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szkoły .Odwiedziliśmy gospodarstwo rolne, w którym 
mieliśmy możliwość obcowania ze zwierzętami oraz ich 
nakarmienia. Okazało się, że koniki i kózki to straszne 
łasuchy.  
Z ogromnym apetytem wyjadały smakołyki, które dla nich 
przywieźliśmy, a szczególnie marchewki i jabłka-:) I choć 
wydawać się mogło, że nasza wizyta w gospodarstwie była 
taka zwyczajna, to dla uczniów było to niezwykłe spotkanie z 
naturą...   

Warto czasami w prostocie codzienności dostrzec coś 
wyjątkowego-:) 

To na razie tyle naszych szkolnych wieści...ale cdn...do 
zobaczenia...a raczej poczytania w następnym numerze 
Tornistra:)Pozdrawiamy naszych czytelników:) Zapraszamy 
po więcej ciekawostek na naszą stronę internetową, gdzie 
można obejrzeć również fotorelację z opisanych 
wydarzeń...www.spchroscice.kaluszyn.pl  

 
 

TORNISTRA GOŚĆ SPECJALNY 
Wywiad ze strażakiem z PSP  

panem Marcinem Siwakiem 
Kinga Mielczarek 

 

Ile lat jest Pan strażakiem? 
 W Państwowej Straży Pożarnej pracuję od siedemnastu lat. 

 

http://www.spchroscice.kaluszyn.pl/
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Jak zaczęła się Pana przygoda z OSP i PSP? 

 Ze strażą pożarną związany byłem od najmłodszych lat, 

ponieważ strażakiem był mój tata i mój starszy brat. Poza tym 

zawsze fascynowały mnie pojazdy i sprzęt strażacki,  

a w moim domu wiele się o tym opowiadało.  Tata zabierał mnie 

na spotkania do OSP już jako kilkuletniego chłopca, a gdy 

tylko osiągnąłem odpowiedni wiek zapisałem się do 

„młodzieżówki”. Do tej pory jestem członkiem Ochotniczej 

Straży Pożarnej.   

Czy od dziecka marzył Pan o byciu strażakiem? 

 Tak, jako dziecko marzyłem o byciu strażakiem, ale bardziej 

ochotnikiem, dlatego szkołę średnią kończyłem w zupełnie 

innym kierunku. Dopiero kiedy poszedłem do 

wojska, postanowiłem związać się zawodowo 

ze strażą pożarną. 
 

Jaką funkcję pełni Pan w PSP? 

 Początkowo  byłem  ratownikiem, jak  każdy 

młody strażak. Teraz pełnię funkcję kierowcy – ratownika w 

stopniu starszego ogniomistrza. 
 

Jak wygląda współpraca PSP ze szkołami, z powiatem? 

 Co roku w palcówkach oświatowych należących do naszego 

obszaru chronionego, czyli rejonu w którym wyjeżdżamy do 

zagrożeń, organizowane są ćwiczenia ewakuacyjne pod naszym 

nadzorem. Często zabezpieczamy imprezy masowe np. 

festyny, koncerty, mecze organizowane przez miasto czy 

gminę. Naszą jednostkę odwiedzają również wycieczki 

przedszkolaków, którym prezentujemy nasz sprzęt oraz 

robimy krótkie pokazy i omawiamy prawidłowe zachowania  
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w sytuacjach zagrożeń.  Mamy do tego specjalne pomoce, np. 

w pełni wyposażony domek, w którym za pomocą specjalnego 

programu imituje się pożary różnych elementów wyposażenia  

i sposoby ich gaszenia.  

 

Cechy dobrego strażaka to… 

 Zdecydowanie odwaga, rozsądek, umiejętność podejmowania 

decyzji w sytuacjach stresowych, umiejętność współpracy  

w zespole, komunikatywność, odporność na stres i opanowanie. 
          
Jaka była Pana najtrudniejsza akcja w życiu? Jak ona 

wyglądała? Co było najtrudniejsze?  

 Przez tyle lat służby było bardzo wiele ciężkich akcji, trudno 

wybrać najgorszą. Niewątpliwie najcięższe są akcje w których 

uczestniczą ludzie, a szczególnie dzieci. 

Zarówno pożary jak i wypadki. Na szczęście 

nigdy nie zdarzyło mi się uczestniczyć w 

akcji, w której zginęłoby dziecko, ale brałem 

udział w wielu, w których dzieci doznały 

obrażeń. Każda taka akcja jest bardzo 

przejmująca, szczególnie, że sam jestem 

ojcem, więc ciężko jest mi patrzeć na 

cierpienie maluchów. Dlatego bardzo Was 

proszę, abyście zwracali uwagę i prosili 

rodziców o ostrożną i rozważną jazdę, 

ponieważ to zwykle dorośli są sprawcami 

wypadków, w których poszkodowane są 

dzieci. 
 

Co czuje Pan, gdy słyszy Pan alarm syreny? 
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 Słysząc alarm syreny wraz z kolegami z zastępu skupiamy się 

na tym, żeby jak najszybciej założyć pełne umundurowanie 

bojowe i wyjechać do akcji. Mamy na to określony czas, który 

jest bardzo przestrzegany i kontrolowany. W ciągu dnia musi 

to być poniżej jednej minuty, w nocy poniżej dwóch. Jako 

kierowca jestem odpowiedzialny za szybkie i bezpieczne 

dotarcie do miejsca zdarzenia, a w Warszawie nie jest to 

łatwe. Szczególnie w godzinach szczytu, gdzie natężenie  

ruchu jest bardzo duże, a kierowcy często nie do końca 

wiedzą jak się zachować słysząc zbliżający się pojazd  

Każdemu wyjazdowi towarzyszy myśl, żeby zrobić wszystko, 

by uratować czyjeś życie, bo ono jest najcenniejsze. 
 

Jak zachęciłby Pan młodych ludzi do bycia strażakiem? 

 Praca strażaka to bardzo ciężka, stresująca i odpowiedzialna 

praca, ale dająca wiele satysfakcji. Niesie za sobą dużo 

niebezpiecznych sytuacji, często z narażeniem zdrowia  

i życia. Trzeba również liczyć się z ciągłym podnoszeniem 

swoich kwalifikacji, wieloma szkoleniami i egzaminami.  

Jednakże radość z uratowania 

czy to człowieka, czy 

zwierzęcia, bądź czyjegoś 

mienia pozwala szybko 

zapomnieć  

o niebezpieczeństwie i 

trudnościach. Wydaje mi się, 

że zawodu strażaka nie trzeba 

specjalnie reklamować. 

Widziałem niedawno sondaż 

pokazujący, że strażacy 
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obdarzeni są przez społeczeństwo największym zaufaniem 

wśród innych grup zawodowych, co chyba mówi samo za 

siebie? Dlatego jeśli są wśród Was osoby, które nie boją się 

wyzwań,  lubią adrenalinę, a pomoc innym sprawia im radość 

zachęcam do rozważenia w przyszłości bycia strażakiem. 

 

 

 

 

 

 

PRAWA DZIECKA 
Trochę teorii 

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw 

Dziecka. 

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka 

jest Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona w 1989 roku 

przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów 

Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. 

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka 

świadczy fakt, że zostały one uwzględnione w Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

Propagowanie wiedzy o prawach dziecka nie jest 

wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, 
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opiekunowie jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że 

prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się 

uzupełniają. 

 
Prawa Dziecka 

Paulina Skoniecka 
 

Każdy człowiek, zarówno duży jak i mały pragnie być 

traktowany przez drugą osobę w sposób godny.  Dorosłym 

życie w godności i poszanowaniu przychodzi łatwiej, ponieważ 

życiowe doświadczenia nauczyły ich zabiegać i przestrzegać 

swoich praw. Pozostaliśmy my dzieci, zdani na przywileje od  

 

dorosłych, a przecież dzieci też mają swoje prawa. Wiadomo 

prawa ale i obowiązki. Postaram się przypomnieć po krótce 

parę praw, które uważam za bardzo ważne. 
 

1. ”Prawo do godności” Nikt nie może naśmiewać się z nich, 

gnębić ich, bić czy znęcać się na nimi psychicznie. 

2. ”Prawo do nauki” Dziecko ma prawo poszerzać swoją wiedzę 

czy rozwijać zainteresowania. 

3. ”Prawo do odpoczynku” Każde  dziecko ma prawo by 

odpoczywać, bawić się, czy cieszyć się z życia 

4. ”Prawo do opieki medycznej” W jakimkolwiek wypadku 

zdrowotnym, psychicznym czy fizycznym dziecko ma prawo do 

opieki lekarskiej. 
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5. ”Prawo do tolerancji” Każdy z nas jest inny. Ma inne 

zainteresowania, inny wygląd, charakter, kolor skóry, czy ma 

chorobę. Nie segregujmy z tego powodu ludzi. 

6. ”Prawo do własnego zdania” Nawet najmłodszy ma prawo  

wypowiadać swoje myśli, 

uczucia czy krytykę, 

zaakceptujmy to! 

7. ”Prawo do miłości i 

przyjaźni” Każdy z nas ma 

prawo do życia w 

kochającej rodzinie, do 

spotkań z przyjaciółmi i 

do posiadania swojej 

sympatii. 

Sonda z uczniami na przerwie 
Kinga Mielczarek, Dominika Wąsowska 

 

Przeprowadziliśmy sondę z uczniami naszej szkoły, a pytanie 

11% 

29% 

34% 

23% 

3% 

Do czego prawo mają  dzieci/młodzież? 

Do życia 

Do bezpłatnej nauki 

Do bycia szczęśliwym 

Do wychowywania się w rodzinie 

Do nietykalności osobistej 
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brzmiało: ,,Do czego mają prawo dzieci/młodzież’’. 

KĄCIK NAUKOWY 
W świecie astronomii 

Alan Abramowski 
 

W ostatnim czasie odkryto kometę która przybyła do 

naszego układu gwiezdnego z innego układu. Nadano jej nazwę 

2I Borisov, nazwa jej pochodzi od nazwiska człowieka który ją 

odkrył, Giennadija Borysowa który jest astronomem-

amatorem. Porusza się ona z prędkością około 30 kilometrów 

na sekundę.  

W świecie fizyki 
Alan Abramowski 

 

Fizyka jest nauką zajmującą się 

badaniem najbardziej fundamentalnych 

i uniwersalnych właściwości. Z fizyką 

ściśle wiążą się inne nauki 

przyrodnicze, szczególnie chemia.  

Za pierwsze odkryte prawo fizyki można uznać prawo 

odbicia światła znane już Euklidesowi w IV w. p.n.e.  

W starożytności fizyka była traktowana jako część filozofii. 

Współczesne badania fizyczne można podzielić na kilka 

wyraźnych działów, które zajmują się różnymi aspektami 

świata materialnego. Fizyka fazy skondensowanej dotyczy 

własności materii i jej związków z własnościami  

i oddziaływaniami atomów, z których się składa. Fizyka 

atomów, cząsteczek i zjawisk optycznych opisuje pojedyncze 

atomy i cząsteczki oraz ich oddziaływania ze światłem. 
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W świecie geografii 
Krzysztof Gogol 

Czyli…… surowce mineralne z Polski. 

 

Cześć! Witam was ponownie w świecie geografii, tym razem 

opowiem wam o surowcach mineralnych w Polsce, (i teraz się 

zapytacie po co to komu), lecz to się przydaje czasem. Bez 

dłuższego przeciągania, zaczynamy! 

1. Ponad 75% naszych ziem stanowią gleby 

przyprowadzone ze… Skandynawii?! Tak!   

Wszystkie żwiry, kamienie, czy gliny przyprowadził lądolód 

skandynawski (dla mniej obeznanych, lodowiec).  

2. W Polsce występuje ponad 70 rodzajów surowców 

mineralnych, jednak istotnych jest tylko kilka, jak: 

a) Węgiel kamienny i brunatny 

b) Ropa naftowa 

c) Ruda żelaza 

3. Gorączka złota…….. na pewno nie w Polsce, na pewno 

mówicie?! W kopalni w Złotym Stoku wydobywane było 

przez ponad 700 lat, i wydobyto ponad 16 ton. 

4. Pasiaste piękno, ale zaraz, mam mówić o kamieniach,  

a nie o zebrach! No tak, ale tak inaczej nazywa się agaty, 

czyli kamienie półszlachetne w Sudetach( górach izerskich 

i kaczawskich). Największe kruszce miały ponad 50 cm 

średnicy! 
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5. W Pol…. A nie, bo w naszym pięknym kraju istniały kiedyś 

złoża uranu, ale został wywieziony w głąb Związku 

Radzieckiego. 

 

To by było na tyle, lecz jeśli nie zasnęliście, to 

zapraszam do dalszych materiałów.  

NARA!!!!!! 

 

 
 

W świecie historii 
Alicja Drabarek 

Bolesław III Krzywousty  
(ur. 20 sierpnia 1086, zm. 28 października 1138) – książę 

małopolski, śląski i sandomierski w latach 1102–1107, książę 

Polski w latach 1107–1138. Pochodził z dynastii Piastów, był 

synem Władysława I Hermana i Judyty czeskiej, córki króla 

Czech Wratysława II, oraz ojcem książąt: Władysława II 

Wygnańca, Bolesława IV Kędzierzawego, Mieszka III 

Starego, Henryka Sandomierskiego i Kazimierza II 

Sprawiedliwego.  

Bolesław rozpoczął panowanie w 

latach 90. XI wieku, gdy władza centralna 

w Księstwie Polskim znacznie osłabła. 

Władysław Herman podzielił swoje księstwo, 

pozostawiając sobie formalnie władzę 

zwierzchnią, lecz realnie popadł w 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82opolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85sk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piastowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_I_Herman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Judyta_Przemy%C5%9Blidka_(zm._1086)
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Czech
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Czech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wratys%C5%82aw_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Wygnaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_II_Wygnaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_IV_K%C4%99dzierzawy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_III_Stary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_III_Stary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sandomierski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_II_Sprawiedliwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_II_Sprawiedliwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski_(do_1138)
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zależność polityczną od swojego palatyna, Sieciecha. Bolesław 

i jego brat Zbigniew po kilkuletnich walkach w 1101 wygnali z 

kraju komesa wspieranego przez Hermana. Po śmierci 

Władysława w 1102 powstały dwa niezależne organizmy 

państwowe, podległe Bolesławowi i Zbigniewowi.  

Dążenie Bolesława do zdobycia Pomorza wywołało konflikt 

zbrojny między braćmi, w którego następstwie Zbigniew 

musiał uchodzić z kraju i szukać pomocy militarnej na dworze 

niemieckim. Bolesław skutecznie odparł zbrojną interwencję 

króla niemieckiego Henryka V w 1109  

 

i ukarał Zbigniewa oślepieniem, wskutek którego zmarł. 

Wymierzona bratu kara wywołała oburzenie wśród 

zwolenników Zbigniewa, czego następstwem był kryzys 

polityczny w Polsce. Krzywousty zażegnał go, odprawił 

publiczną pokutę i odbył pielgrzymkę do klasztoru swego 

patrona, św. Idziego, na Węgrzech.  

Drugą połowę rządów Bolesław poświęcił na podbój 

Pomorza. W początkowym okresie samodzielnego panowania w 

Księstwie Polskim granica północna, przebiegająca wzdłuż rzek 

Warty i Noteci, nie stanowiła dostatecznej ochrony państwa. 

W 1113 Bolesław, opanowując północne twierdze wzdłuż 

Noteci, umocnił granicę z Pomorzanami. W kolejnych latach 

książę przedsięwziął kroki w kierunku podboju Pomorza. 

Zażegnanie konfliktów ze Świętym Cesarstwem Rzymskim 

umożliwiło Bolesławowi wcielenie do Księstwa Pomorza 

Gdańskiego i podporządkowanie Pomorza Zachodniego. 

Wyprawy wojenne Bolesława, prowadzone  

w trzech etapach, zakończyły się w latach 20. XII w. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Palatyn_(tytu%C5%82)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sieciech_(palatyn)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_(polski_ksi%C4%85%C5%BC%C4%99)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komes
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adcy_Niemiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_V_Salicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Idzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_W%C4%99gier#Polityka_zagraniczna_Władysława_i_Kolomana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Note%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorzanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99te_Cesarstwo_Rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze_Gda%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze_Gda%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomorze_Zachodnie
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militarnym i politycznym sukcesem. Integrację nowo 

przyłączonych terenów z pozostałymi ziemiami Bolesława 

Krzywoustego miała umożliwić chrystianizacja Pomorza  

i organizacja na tych terenach struktur kościelnych.  

Bolesław był żonaty dwa razy. Małżeństwo z Rusinką, 

Zbysławą, dawało mu pretekst do interwencji zbrojnej  

w sprawy wewnętrzne rozbitej dzielnicowo Rusi. Po śmierci 

Zbysławy Bolesław ożenił się z Niemką, Salomeą, co poniekąd 

było przyczyną zmiany w polityce zagranicznej Polski:  

w drugiej połowie swoich rządów książę dążył do odbudowania  

 

stosunków dyplomatycznych z zachodnim sąsiadem. Swoim 

testamentem Bolesław określił zasady dziedziczenia  

i sprawowania władzy w państwie po swojej śmierci, czym 

zapoczątkował rozbicie dzielnicowe Polski.  

Bolesław Krzywousty został uznany przez historiografię 

za obrońcę ówczesnej Polski. Większość życia poświęcił 

polityce pomorskiej i chrystianizacji tych ziem. Książę 

utrzymał również niezależność polskiego Kościoła, pomimo 

chwilowego niepowodzenia w latach 30. XII wieku. 

Krzywousty, mimo osiągnięć, popełniał także błędy. Zbrodnia 

na przyrodnim bracie Zbigniewie i późniejsza pokuta wyrażała 

jego wielkie ambicje i umiejętność znajdowania kompromisu.  

 

RELAKS PO SZKOLE 
Książka i ja  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrystianizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbys%C5%82awa_kijowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbicie_dzielnicowe_Rusi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Salomea_z_Bergu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_w_okresie_rozbicia_dzielnicowego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historiografia
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Alicja Drabarek  
 

V.  PRZYJAZD CZAROWNICY 

CZYLI NAJGORSZE WAKACJE W ŻYCIU  

„NA PEWNO” 

 

Gdy Eliza wróciła do domu miała nadzieję, że będzie mogła od 

razu położyć się na łóżko i pomyśleć trochę o tajemnicy 

zaginięcia sera, lecz gdy otworzyła drzwi do mieszkania, na 

krześle w jadalni zobaczyła… Panią Helenę!    

 

Pani Helena to matka detektywa „Gapioszka” oraz znajoma 

mamy Elizy. Eliza pani Heleny nie lubiła jeszcze bardziej niż 

detektywa. Jej zdaniem pani Helena wyglądała jeszcze gorzej 

niż ostatnim razem. Twarz miała jeszcze bardziej wydłużoną  

i pomarszczoną, jej nos był jeszcze bardziej spiczasty, a ciało 

jeszcze bardziej kościste!  

- Dzień dobry – powiedziała Eliza przez grzeczność. 

- Witaj drogie dziecko! – odpowiedziała pani Helena – Jak ty 

urosłaś! 

Pani Helena przy rodzicach była miła i dla Elizy, i dla Ewki, lecz 

na osobności… 

- Chodź tu do mnie Elizko, nie daj się prosić. 

- Przepraszam, źle się czuję – po tych słowach Eliza pomknęła 

na górę do swojego pokoju.  

- To najgorsze wakacje w moim życiu. NA PEWNO! 
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VI.  PRZESZYWAJĄCY KRZYK 

CZYLI „KTOŚ ZABRAŁ MÓJ SER!” 

 

Po zamknięciu się Elizy w pokoju przyszła do niej mama. 

- Eliza, co się stało? – zapytała mama. 

- No bo…. Eeeee  Boli mnie brzuch – skłamała Eliza, ponieważ 

nie mogła nic innego wymyślić. 

- O, niedobrze. Nie masz gorączki? – po tych słowach, mama 

przyłożyła rękę do czoła córki. Ich rozmowę, niestety 

usłyszała pani Helena. 

- Na ból brzucha najlepszy jest mój domowej roboty syrop. 

- Świetnie, Heleno! Czy masz go przy sobie? – zapytała mama. 

- Oczywiście, że mam. Nigdzie się bez niego nie ruszam. 

Mama Elizy wraz z panią Heleną poszły po syrop, a za kilka 

chwil przyszła już sama pani Helena, rzecz jasna z syropem. 

- Gdzie mama? – zapytała Eliza, ponieważ chciała żeby to 

paskudztwo zobaczyła najpierw jej mama. 

- Mamusia robi obiad kochanie, a teraz wypij syropek jak mała 

grzeczna  dziewczynka – zaszczebiotała pani 

Helena. Eliza wzięła szklankę, w której był syrop 

rozcieńczony z wodą, a może to nie syrop, może 

pani Helena chciała ją otruć? W każdym bądź 

razie wiedziała, że nie powinna tego pić. 

Dlaczego? Po pierwsze: lekarstw nie można brać 

bez powodu. Po drugie: śmierdziało to jak stare 
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skarpety taty Elizy (albo nawet gorzej).  

- Nie wypiję tego – postawiła się Eliza. 

- Tak ze mną pogrywasz? Pij to natychmiast! Bo jak nie… - nie 

zdążyła dokończyć gdyż do pokoju wparował tata. Co prawda o 

kulach, ale trzeba przyznać, że robił to naprawdę szybko. 

- Dzień dobry Heleno! Co robicie? – powiedział tata. 

- Nic takiego. Daję twojej córce syrop, bo się źle czuje. 

- Pokaż ten syrop – rzekł tata i wziął od pani Heleny 

szklaneczkę  z syropem. 

- Fuj, jak to okropnie śmierdzi. Heleno, przecież to jest 

zepsute!         

- Co ty mówisz? – powiedziała trochę skrępowana pani Helena. 

- Naprawdę tego nie poczułaś? Chciałaś podtruć moją kochaną 

córeczkę!? – tata był naprawdę wściekły.  

- Tylko na mnie nie krzycz. Ostatnio dopadł mnie mały katar, 

może dlatego nic nie poczułam – powiedziała trochę 

przestraszona pani Helena.  

- Jakoś nie zauważyłem żebyś miała katar. 

- Wczoraj wydawało się, że mi przeszło, ale dziś znowu 

wróciło. Tak to już jest z tymi katarami, raz przychodzą raz 

odchodzą. 

- Kochani, obiad! – mama przerwała rozmowę taty i pani 

Heleny.  

Wszyscy zeszli na dół. Łącznie z Elizą, która oznajmiła, że już 

się dobrze czuje i to wszystko przez te niedosmażone placki 

mamy z wczoraj. 
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 Gdy cała rodzina wraz z panią Heleną siedziała już przy 

stole… 

- O spaghetti! Przydałby się do niego 

mój ulubiony parmezan – to 

powiedziawszy pani Helena udała się 

do lodówki, w której go schowała. 

Musicie wiedzieć, że pani Helena 

wręcz przepadała za serami i jadła 

sery dosłownie ze wszystkim, lecz jej 

ulubionym był właśnie parmezan.  

 

– przeszywający krzyk pani Heleny 

rozległ się chyba po całym bloku. 

- Heleno, spokojnie co się stało? – zapytała mama. 

- Ktoś zabrał moje sery, wszystkie! 

Nikt nie wiedział jak na to zareagować, więc Eliza i Ewka 

westchnęły głośno, a tata patrzył się z wytrzeszczonymi 

oczami na panią Helenę i zastanawiał się, jak taka mała kobieta 

może wydobyć z siebie taki dźwięk. 

 

 

 

Krzyżówka konkursowa o Niepodległości 
Dominika Wąsowska 

AAaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaa

aa!! 
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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. 

Imię oraz nazwisko zwycięzcy opublikujemy w numerze 

grudniowym.          
UWAGA! Zwycięzcą konkursu krzyżówkowego – z numeru 

pierwszego – jest Blanka Leszczyńska, uczennica kl. VIb. 

Nagrodę, kupon do Empiku będzie można odebrać po 20 

listopada w sali nr 56. Zapraszamy zwyciężczynię! 
 

1           

mailto:tornistersp@onet.pl
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1. Siódmy dzień tygodnia 

2. np. warszawskie 

3. Tytuł nadany Józefowi Piłsudskiemu 

4. Miesiąc ze Świętem Niepodległości 

5. Nad głową orła 

6. Najwyższe stanowisko w państwie 

 
 

 

7. Miasto Marszałka Piłsudskiego 

8. Jeszcze nie zaprzysiężony 

2           

3           

4          

5        

6           

7           

8       

9         

10       

11          

12        

13        
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9. Pierwsza stolica Polski 

10. W herbie Polski 

11. Kolor z flagi 

12. …...... Niepodległości 

13. …..... o bohaterach 

 

Ciekawostki o … 
Adam Ostrowski 

… lampie naftowej 
 

Lampa naftowa – skonstruowana przez 

polskiego chemika, farmaceutę i przedsiębiorcę 

Ignacego Łukasiewicza w 1853 we Lwowie. Była 

efektem prac nad destylacją ropy naftowej. 

Odkrycie to miało bezpośredni wpływ na rozwój 

przemysłu naftowego. 

DZIAŁANIE LAMPY NAFTOWEJ: 

W Polsce takie badania prowadził Ignacy 

Łukasiewicz. Stosując frakcjonowaną destylację uzyskał w 

temperaturze do 250°C preparat pozbawiony lekkich frakcji, 

oddzielił go w aparaturze od ciężkich węglowodorów, potem 

rafinował stężonym roztworem kwasu siarkowego i otrzymał 

na przełomie 1852–1853 naftę. Wyeliminowanie najlżejszych 

frakcji uczyniło preparat bezpiecznym przez podwyższenie 

temperatury samozapłonu. Nafta pozbawiona ciężkich 

składników nie kopciła przy spalaniu. 
 

Kącik kulinarny 
Paulina Skoniecka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nafta
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Dziś podam wam przepis na przepyszne ciasteczka owsiane, 

które możecie zabrać do szkoły na przekąskę lub schrupać  

w domu. Ich przygotowanie jest banalnie proste a efekt… 

zresztą sami sprawdźcie! 
 

Składniki: 

- 3 szklanki płatków owsianych  

- pół kostki miękkiego masła  

- 3 łyżki miodu 

- 2 średnie jajka 

- płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

- 3 czubate łyżki mąki pszennej 

- 1/3 szklanki nasion słonecznika 

- 1/3 suszonej żurawiny 

- 2/3 dowolnych orzechów 

Oraz dowolne dodatki takie jak np. czekolada czy suszone 

morele  
 

Przygotowanie: 

1. W misce umieść mąkę, proszek do pieczenia, miód, płatki 

owsiane, żurawinę, pestki słonecznika oraz orzechy. 

2. Wbij dwa jajka i dodaj miękkie lub roztopione masło. 

3. Całość dobrze wymieszaj.(Masa będzie bardzo gęsta.) 

4. Nagrzej piekarnik do 180 stopni. 

5. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia. 

6. Formuj nie za duże kulki, które potem delikatnie zgnieć.  

7.Wstaw ciastka do pieczenia na ok.15-20 minut, do zarumienienia. 



TORNISTER                                 numer 2 (133) – listopad 2019           

- 36 - 

Opowiem o … 
Grzegorz Kurmanowski 

 

Wiara w istnienie yeti jest dość powszechna. Tajemnicze 

istoty były również kilkunastokrotnie obserwowane przez 

zachodnich podróżników himalaistów, znacznie częściej 

jednak zauważano przypisywane im odciski stóp na 

powierzchni śniegu. Zoologowie po raz pierwszy dowiedzieli się 

o przypuszczalnym występowaniu takiego stworzenia w 1832 

roku. Anglik B.H. Hodgson pisał wtedy, że jego miejscowi 

tragarze uciekli wysoko w górach przed dużą, przypominającą 

małpę istotą. On sam jednak jej nie widział]. 

Na podstawie opisów tubylców, analizy odkrytych śladów 

oraz relacji z domniemanych obserwacji, yeti można 

scharakteryzować jako dużą, dwunożną istotę, o postawie 

wyprostowanej, silnie owłosioną lub raczej pokrytą ciemnym, 

rzadziej rudym albo srebrzystym futrem, zbliżoną wyglądem 

do niedźwiedzia, wielkiej małpy człekokształtnej czy wręcz 

istoty ludzkiej. Niekiedy mowa jest o zbliżonej do ludzkiej 

budowie twarzy i łap (dłoni), itp. Według innych relacji są to 

istoty podobne do wielkich małp. 

Większość obserwacji była dokonywana  

w niesprzyjających warunkach, zazwyczaj z dużej odległości. 

Widziane obiekty mogły być złudzeniami optycznymi, znanymi 

gatunkami zwierząt lub po prostu ludźmi, przykładowo 

wędrującymi buddyjskimi czy hinduskimi ascetami, 

prowadzącymi pustelniczy tryb życia    
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Himalaizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Yeti#cite_note-autonazwa1-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nied%C5%BAwiedziowate
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82py_cz%C5%82ekokszta%C5%82tne
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w bezludnych obszarach. 

Odkryte ślady olbrzymich stóp, 

należące jakoby do yeti, można 

interpretować również jako tropy 

niedźwiedzia wytopione przez słońce i w 

ten sposób powiększone do 

nienaturalnych rozmiarów.  

Żadna z organizowanych w XX w. dużych ekspedycji nie 

zdołała dostarczyć dowodów na istnienie yeti. Wśród nich 

najbardziej znana była wyprawa sir Edmunda Hillary'ego w 

1960 r. W ciągu 10 miesięcy, mimo wykorzystania 

nowoczesnego sprzętu obserwacyjnego i działań na szeroką 

skalę, nie uzyskała ona nawet poszlak wskazujących na jego 

obecność. Zdaje się, że taka metoda poszukiwań z góry 

skazana była na niepowodzenie, ponieważ (zakładając istnienie 

yeti) należałoby je uznać za istoty płochliwe i unikające, o ile 

to możliwe, spotkań z większymi grupami ludzi. 

Dotychczasowe, bezpośrednie kontakty tubylców z yeti były 

raczej przypadkowe i niespodziewane dla obu stron. 

4 listopada 1979 polska ekspedycja atakująca zimą 

szczyt Lhotse kierowana przez Andrzeja Zawadę znalazła w 

śniegu ślady przypisywane yeti, a Jerzy Surdel jako pierwszy 

w historii himalaista zdołał je sfilmować. 

20 października 2008 japońska ekspedycja badająca 

ślady Yeti w Nepalu odkryła i udokumentowała odcisk stopy w 

śniegu, który kształtem przypominał stopę ludzką, lecz miał 

długość 20 cali (ok. 51 cm).  

W następnym numerze opiszę „wielką stopę”. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Hillary
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Zawada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Surdel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centymetr
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Humor i humorek 
Krzysztof Gogol 

Ojciec uznał, że jego syn za dużo czasu spędza grając na 

komputerze. Chcąc go zmotywować do większego wysiłku  

w nauce, powiedział do niego: 

- Kiedy Abraham Lincoln był w twoim wieku, czytał książki 

przy świetle kominka.  

Syn odpowiedział bez odrywania wzroku od komputera: 

- Kiedy Lincoln był w twoim wieku, był już prezydentem 

Stanów Zjednoczonych. 

 

Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w loterii. Zawołał swoje 

dzieciaki i spytał, które z nich powinno otrzymać prezent: 

- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - Kto nigdy nie 

pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co każe?  

Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie: 

- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę. 

 

Syn zrobił wreszcie prawo jazdy i prosi ojca o pożyczenie 

samochodu. Ojciec ostro: 

– Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię i zetnij włosy, to 

wrócimy do tematu. 

Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi: 

– Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już prawie na pamięć. 

Pożycz samochód! 

– A włosy? 

– Ale tato! W Biblii wszyscy: Samson, Mojżesz, nawet Jezus 

mieli długie włosy! 

– O, widzisz, synku! I chodzili na piechotę...    
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Mama woła dziecko na podwórku: 

- Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu! 

- A co?! Spać mi się chce? 

- Nie! Głodny jesteś! 

 

Mamo... kup mi małpkę. Proszę! 

- A czym Ty ją będziesz karmił synku? 

- Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno karmić. 
 

REKLAMA 
Uwaga! Jeśli chcesz zamieścić w „Tornistrze” 

swoją reklamę, zapraszamy do współpracy.   
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KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA 
Książka dla 

najmłodszych 
Alicja Drabarek  

Hej! W tym numerze 

chciałabym wam polecić serię książek „Nela mała reporterka”. 

Są to książki autorstwa obecnie 14-letniej dziewczynki  

o imieniu Nela. Jej pierwsza książka ukazała się, gdy 

dziewczynka miała zaledwie 8 lat. W tym cyklu opisuje swoje 

przygody podczas swoich podróży. Dziewczynka odwiedziła już 

wiele kontynentów. Przygody, które opisała to m.in. 

poszukiwanie niedźwiedzia polarnego, poszukiwanie różowych 

delfinów, nurkowanie z rekinami, podróż po królestwie „długich 

szyj” oraz wiele, wiele innych. W tej serii ukazało się już 13 

książek. Ja sama posiadam dużą część tych książek  

i każda na inny sposób mnie zainteresowała. Mam nadzieję, że 

wam ten cykl również się spodoba. Gorąco polecam.  

 

Pomocne wierszyki 
Alicja Drabarek  

Witajcie! Od tego numeru oprócz wierszyków 

ortograficznych będą pojawiać się wiersze np. matematyczne 

(tak jak ten poniżej). Mam nadzieję, że się wam przydadzą. 
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Wanda Chotomska 

Wyszła z domu myszka polna,  

chociaż polna, ale zdolna. 

Bedzie liczyć swych 

przyjaciół  

JEDEN jest już - to kret 

pracuś.  
 

Teraz idzie bliźniąt para,  

DWA chomiki oba naraz.  

Ustawiły się w dwuszereg  

i wołają "dzieńdoberek". 
 

Wyskoczyły ze strumyka 

żabki w białych żabocikach 

My jesteśmy TRZY pływaczki 

Te TRZY żabki to trojaczki. 
 

Powiedziały grube żuki 

W wykształceniu mamy luki, 

Liczyć żaden z nas nie umie. 

Ile nas jest? CZTERY w 

sumie. 
 

Myszka nowe ma zadanie.  

Liczy śwerszcze na polanie.  

PIĘĆ świerszczyków z jednej 

paczki  

to grające pięcioraczki. 
 

Spiesz się myszko, bo spod 

krzaków 

wyszło właśnie SZEŚĆ 

ślimaków. 

Choć ślimaczą się powoli, 

ty ślimaki prędko policz. 
 

Piegowate gąsienice 

mają swoje tajemnice. 

Z nas wylęgną się motyle. 

Ile? SIEDEM właśnie tyle. 
 

Biedroneczki wyszły z domu.  

Chcą w liczeniu myszce 

pomóc. 

Liczą, liczą się samosie. 

Policzyły jest nas OSIEM. 
 

DZIEWIĘĆ pszczółek, 

przyjaciółek 

robi słodki miód do bułek. 

Może myszka też dostanie 

bułkę z masłem na śniadanie. 
 

Do mrowiska w wielkim lesie  

maszeruje mrówek 

DZIESIĘĆ. 

Będzie cieszył się leśniczy, 

kiedy myszka je policzy. 
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Dzień Pluszowego Misia 
 

25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia 

Dzień ten obchodzimy od 2002 roku, czyli 

jest to „młode” święto dla najmłodszych.  

Miś od zawsze był przyjacielem dzieci. Duży, 

mały, kolorowy, brązowy, puszysty… czy nie 

kochamy ich wszystkich. Mamy dziś dla 

naszych milusińskich zadania i kolorowanki 

związane z obchodzonym świętem ich 

pluszowych przyjaciół. Bawcie się razem  

z nami. 
 

Kolorowanki i zadania dla najmłodszych 
wyszukała Emila Pietrzak 
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