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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 3(134) – grudzień 2019          nakład 100 sztuk  CENA 2,00 zł 

W Wigilię Bożego Narodzenia 
Gwiazda Pokoju drogę wskaże. 
Zapomnijmy o uprzedzeniach, 
otwórzmy pudła słodkich marzeń. 
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, 
jak Trzej Królowie z dary swymi,  
staną cicho za Waszym progiem, 
by spełnić to, co dotąd było snami. 
Ciepłem otulmy naszych bliskich 
i uśmiechnijmy się do siebie. 
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, 
niech w domach będzie Wam jak w niebie. 
 Radosnych Świąt Bożego  Narodzenia 

                    Życzy 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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KARTKA Z KALENDARZA 
Julia Abramowska 

 

3 grudnia - Światowy Dzień Majsterkowicza 

4 grudnia - Barbórka, Dzień Górnika 

5 grudnia - Dzień Ninja 

6 grudnia - Dzień Anioła, Mikołajki 

8 grudnia - Dzień Kupca 

10 grudnia - Światowy Dzień Piłki Nożnej 

12 grudnia - Dzień Guzika 

13 grudnia - Świtowy Dzień 

Telewizji dla Dzieci 

14 grudnia - Dzień Małpy 

15 grudnia - Dzień Herbaty 

16 grudnia - Dzień Pokrywania 

Wszystkiego Czekoladą 

20 grudnia - Dzień Ryby 

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia 

25 grudnia - Święta Bożego Narodzenia  

26 grudnia - Święta Bożego Narodzenia 

30 grudnia - Dzień Serka Wiejskiego 

31 grudnia - Sylwester 
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Magiczny dzień 
W oczekiwaniu na... Mikołaja 

Magda Bajszczak 

Co roku 6 grudnia obchodzimy Mikołajki. Z tej okazji dzieci 

otrzymują prezenty, ale i dorośli wręczają sobie upominki. To 

dzień pełen radości, który świętują niemal wszyscy. Jesteście 

ciekawi skąd wziął się mikołajkowy zwyczaj? 

Mikołajki to tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego 

Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia  

w katolicyzmie i prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach 

polskich dzień wolny od pracy. W 1969 roku w Kościele 

katolickim zniesiono święto, jest to już tylko tzw. wspomnienie 

dowolne. 

Jedna z legend głosi, że w XVIII wieku, Mikołaj przychodził w 

nocy 6 grudnia do domów i zostawiał prezenty dzieciom pod 

warunkiem, że ich buty były wyczyszczone. Jeśli obuwie było 

brudne wtedy na najmłodszych czekała rózga lub zgniły 

ziemniak. 

Zwyczaj wręczania prezentów w Mikołajki wywodził się ze 

średniowiecznych legend o życiu świętego Mikołaja. 

Najbardziej znana była, spisana w pierwszej połowie IX wieku 

w Konstantynopolu przez Michała, opowieść o trzech córkach. 

Zgodnie z nią młody Mikołaj, jeszcze przed wyborem na   
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biskupa, miał chciwego i bogatego sąsiada, który drwił  

z pobożności świętego. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, że stracił 

majątek oraz popadł w skrajną biedę. Gdy nie miał już z czego 

utrzymać rodziny, postanowił sprzedać swoje trzy córki, 

ponieważ nikt nie chciał ich poślubić bez otrzymania 

stosownego posagu. Mikołaj, po długich rozważaniach tekstów 

Pisma Świętego i modlitwie, postanowił uratować cnotę 

dziewcząt. Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez okno 

pieniądze przeznaczone na posag dla każdej kolejnej siostry. 

Gdy sąsiad wyprawił już dwa wesela, postanowił dowiedzieć 

się, skąd biorą się tajemnicze pieniądze. Czuwał całą noc i ze 

zdumieniem odkrył, że to pogardzany przez niego Mikołaj 

wrzuca po raz trzeci pieniądze przez okno. Podziękował mu 

zawstydzony i postanowił zmienić 

swoje życie na zgodne  

z przykazaniami. 

Współcześnie w Polsce, nocą z 5 na 

6 grudnia, podkłada się dzieciom 

prezenty pod poduszkę, w buciku 

lub umieszcza się je w dużej 

skarpecie. W wielu szkołach 

również obchodzi się Mikołajki, 

 np. wymieniania się drobnymi 

prezentami z kolegami z klasy.  
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Z REDAKCJI „TORNISTRA” 
Krzysztof Gogol 

WARSZTATY 
Dnia 4 listopada, obecnego roku, odbyła się wycieczka 

redaktorów Tornistra na warsztaty do Zamku Królewskiego  

w Warszawie. O godzinie 10:00 rozpoczęliśmy zajęcia  

o kuchni dworskiej zmieniającej się przez wieki. Pani Karolina 

Sawicka przeniosła nas do epok: Średniowiecza, Renesansu, 

Baroku i Oświecenia. Zajęcia trwały do 11:45. Mieliśmy później 

25 minutową przerwę na kawę, herbatę i małe co nieco. 

Następne zajęcia były dla nas niespodzianką, ponieważ 

odbywały się z naszym dobrym i starym znajomym, panem 

Piotrem Kucharskim. Opowiadaliśmy sobie nawzajem o historii 

pisma i dodatkowo uczyliśmy się alfabetu morsa. Warsztaty 

były bardzo ciekawe. Wyjazd zakończyliśmy wspólnym 

posiłkiem w McDonald.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Chciałbyś, aby Twój artykuł, wiersz, list znalazł się w 

gazetce szkolnej „Tornister”, mimo że nie jesteś jej 

redaktorem!? 

Napisz do nas, a my umieścimy Twoje wpisy w gazetce. 

 

A może chciałbyś, aby w „Tornistrze” powstały nowe 

rubryki,  tematy, które interesują właśnie Ciebie?!  

Czekamy na Twoje pomysły. 

Nasz adres mailowy: tornistersp@onet.pl  

Czekamy na Twoje maile, listy, propozycje. 

Redaktorzy 

mailto:tornistersp@onet.pl
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PODZIĘKOWANIA 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 

którzy wspierają 

działalność młodych 

redaktorów.  

Dziękujemy za pomoc: 

Pani Annie Andrzejkiewicz – Dyrektor Biblioteki Publicznej  

w Kałuszynie; 

Panu Arkadiuszowi Czyżewskiemu – Burmistrzowi Kałuszyna; 

Pani Teresie Deretkiewicz - Przewodniczącej  Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

Pani Marii Dmowskiej - Sołtys Wsi Wity; 

Pani Agnieszce Gałązce – Dyrektor ZOZ w Kałuszynie; 

Pani Zofii Gójskiej – Sołtys Wsi Wólka Kałuska; 

Panu Stanisławowi Mejszutowiczowi – Prezesowi ZNP oddział 

Mińsk Mazowiecki; 

Panu Bogusławowi Michalczykowi – Radnemu Rady Miejskiej  

w Kałuszynie; 

Kapłanowi Zbigniewowi Nawarze; 

Pani Henryce Sęktas – zastępcy Burmistrza Kałuszyna; 

Panu Marianowi Soszyńskiemu – wieloletniemu Burmistrzowi 

Kałuszyna; 

Księdzu Proboszczowi Władysławowi Szymańskiemu; 

Panu Dariuszowi Winnikowi; 

Panu Maciejowi Zagórskiemu i spółce M.P.M. Zagorski. 
 

 Redaktorzy wraz z opiekunkami 

 

”Połączenie sił to początek, 
pozostanie razem to postęp, 
wspólna praca to sukces.” 

Henry Ford 
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CO W SZKOLE PISZCZY? 
Z ŻYCIA SZKOŁY… 

Kinga Mielczarek 

29.10.2019r. 

Pasowanie klas I na uczniów szkoły.  

 

6-8.11.2019r. 

W tych dniach odbyły się egzaminy próbne ósmej klasy. 

 

7.11.2019r.  

Tego dnia odbyło się spotkanie autorskie klas 0 i I z pisarzem 

książek dla dzieci, panem Przemysławem Wechterowiczem. 

 

8.11.2019r. o godz.11:11 

Tego dnia wszystkie klasy wzięły udział w akcji "Szkoła do 

hymnu". Odśpiewamy wspólnie 4-zwrotkowy hymn państwowy. 

 

12.11.2019r.  

W tym dniu odbyła się akademia w Domu Kultury z okazji 101. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

18-22.11.2019r. 

W tych dniach odbył się Szkolny festiwal książki, 

organizowany przez Bibliotekę Szkolną.   

 

20-21.11.2019r.  

Tego dnia odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas IV – 

VII. 
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21.11.2019r. godz. 10:00 

W tym dniu odbyło się podsumowanie projektu "100km  

z aplikacją Endomondo". 
 

22.11.019r.  

Tego dnia odbył się Spektakl "Fizyka wszędzie styka". 

Ślubowanie pierwszoklasistów 
p. Dominika Włodarczyk 

29.10.2019r. w naszej szkole odbyła 

się uroczystość ślubowania uczniów klas 

pierwszych. 

Na ceremonię przybyli zaproszeni 

goście: burmistrz miasta A. Czyżewski  

i wiceburmistrz H. Sęktas, ks proboszcz W. Szymański, 

dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek - przedszkola  

R. Roguska, Biblioteki Publicznej A. Andrzejkiewicz, p.o. 

żłobka A. Obrębowska, Ośrodka Zdrowia A. Gałązka, 

przewodnicząca Rady Rodziców M. Leszczyńska i zastępca 

przewodniczącej M. Leszczyńska oraz rodzice uczniów klas 

pierwszych, a także uczniowie klas 0-3 wraz z wychowawcami.  

Wszystkich zebranych powitał dyrektor szkoły pan 

Marek Pachnik. Uroczystość poprowadziły uczennice z klas 

starszych Paulina Skoniecka i Urszula Włodarczyk.  
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Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczniowie ślubowali 

na sztandar szkoły "sumiennie i systematycznie uczyć się, 

wzorowo zachowywać, być dobrym, uczciwym, koleżeńskim, 

pomagać innym w potrzebie, okazywać szacunek starszym, 

dbać o dobre imię Szkoły, kochać swoją Ojczyznę - Polskę". 

Następnie Pan dyrektor za pomocą kolorowego ołówka dokonał 

pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej. 

Po włączeniu do społeczności uczniowskiej nowoślubowani 

odśpiewali wspólnie z przybyłymi gośćmi hymn szkolny,  

a następnie zaprezentowali wiersz w języku angielskim 

przygotowany z panią Magdaleną Kłoszewską oraz piosenkę  

pt. "Ślubowanie".  

Na koniec uroczystości uczniowie otrzymali z rąk pana 

dyrektora Dyplomy Pasowania na Ucznia, drobne upominki 

wręczone przez przewodniczącą Rady Rodziców oraz 

pamiątkowe medale od rodziców. Po uroczystości nastąpił 

moment uwiecznienia na fotografiach tej wyjątkowej 

ceremonii.  

Wszystkim 

pierwszoklasistom 

przyjętym w poczet uczniów 

naszej szkoły życzymy 

sukcesów w nauce i wielu 

powodów do radości. 
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„Uśmiech dla żabki” - spotkanie autorskie 
p. Magdalena Gójska- Gogol 

7 listopada odbyło się w naszej szkole spotkanie 

autorskie klas 0 i I z pisarzem Przemysławem 

Wechterowiczem. W spotkaniu udział wzięli również uczniowie 

zerówki ze szkoły Filialnej z Chrościc.  

Pan Przemek jest autorem ponad 40 książek dla dzieci. 

Debiutował „Wielkimi marzeniami” w 2008 roku. Jego książki 

zostały przetłumaczone na dwadzieścia języków. Są wydawane 

w wielu krajach na świecie, m.in. w Chinach, czy Brazylii.  

Spotkanie odbyło się dzięki realizacji autorskiego 

programu rozwijającego czytelnictwo „Wplatani w czytanie…” oraz 

współpracy szkoły z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Organizatorką spotkania była pani Magdalena 

Gójska- Gogol.  

Podczas spotkania pan Przemek przedstawił w niezwykle 

interesujący sposób swoje książki. Klasy 0 miały okazję 

poznać „Uśmiech dla żabki” oraz „Wielkie marzenia”. 

Natomiast klasy pierwsze zapoznały się z pozycją „W pogoni 

za życiem”. Spotkanie było połączone z warsztatami. Podczas 

zajęć pan Przemek uaktywnił wszystkich uczestników. 

Warsztaty uzmysłowiły dzieciom jak ważne są relacje 

społeczne. Pokazały, że niewinny uśmiech może być największym 

darem dla drugiego człowieka, zwłaszcza w trudnych 

sytuacjach. Natomiast przyjaźń w naszym życiu to coś 

niezwykle cennego, o co powinniśmy szczególnie dbać. Takie 

wartości jak miłość, dobroć, pomoc są obecne na co dzień i powinniśmy z 

mich korzystać, ale także musimy się mini dzielić z innymi. Finałem 

warsztatów był uśmiech na twarzy każdego uczestnika.  
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Obchody 101 rocznicy odzyskania 

Niepodległości przez Polskę 
Krzysztof Gogol 

8 listopada o godz. 11.11 wszyscy uczniowie naszej szkoły, 

począwszy od najmłodszych dzieci, skończywszy na klasach 8, 

odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Polski. Była to akcja „Szkoła do 

Hymnu” ogłoszona przez MEN jako  kontynuacja podjętej 

przed rokiem inicjatywy Rekord dla Niepodległej. 

11 listopada chętni uczniowie, nauczyciele i społeczność 

naszej gminy brała udział w uroczystościach gminnych.  

O godz. 10.30 odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny, 

następnie uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem 

„Bojownikom o Niepodległość”. Uwieńczeniem obchodów była 

akademia zorganizowana przez zespoły z naszej szkoły.  

12 listopada uczniowie klas II – VIII ubrani w galowe 

stroje wybrali się z nauczycielami do Domu Kultury, aby 

obejrzeć akademię zorganizowaną ku uczczeniu 101 rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Natomiast najmłodsi 

uczniowie naszej szkoły wybrali się pod pomnik „Bojownikom  

o Niepodległość”, aby złożyć 

hołd poległym w obronie 

Ojczyzny.  
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100 KILOMETRÓW UCZNIÓW  

I NAUCZYCIELI SP KAŁUSZYN  
Izabela Borucińska 

 

Od roku 2018 Szkoła Podstawowa w Kałuszynie realizuje 

projekt edukacyjny "100km z aplikacją Endomondo". 

Pomysłodawczyniami i koordynatorkami projektu są panie: 

Joanna Bielińska i Izabela Borucińska. Druga edycja z roku 

2019 nosiła tytuł "100km na 100-lecie powstania PKOL-u". 

Uczniowie i nauczyciele przez cały październik próbowali 

pokonać dystans 100 kilometrów jeżdżąc na rowerze, rolkach, 

chodząc czy uprawiając nordic walking. Kolejne kilometry były 

zliczane za pomocą aplikacji Endomondo.  

21 XI 2019r. w naszej szkole odbyło się uroczyste 

podsumowanie projektu. Ponieważ tegoroczna edycja 

bezpośrednio dotyczyła sportu i Polskiego Komitetu 

Olimpijskiego, na naszej uroczystości nie mogło zabraknąć 

lokalnych gwiazd sportu. Zaproszenie przyjęli: pan Grzegorz 

Polkowski (mistrz świata w pływaniu stylem dowolnym  

i grzbietowym  oraz srebrny i brązowy medalista igrzysk 

paraolimpijskich w Atenach i Pekinie) 

oraz pan Maciej Godlewski (skoczek 

spadochronowy, złoty i brązowy 

medalista Mistrzostw Polski w tunelu 

aerodynamicznym, członek kadry 

narodowej). Z powodu rozlicznych 

obowiązków nie dotarł do nas pan Rafał 

Abramowski i pan Karol Nojszewski.  
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Oprócz sportowców naszą uroczystość zaszczycili 

swoją obecnością także inni szanowni goście: Burmistrz 

Kałuszyna pan Arkadiusz Czyżewski, przewodniczący Rady 

Miejskiej  Pan Bogusław Michalczyk, prezes Banku 

Spółdzielczego w Kałuszynie pan Marcin Ducki, 

przewodnicząca GKRPA pani Teresa Deretkiewicz, 

przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Leszczyńska, 

pan Marcin Zagórski (firma "Zagórski-składy opałowe"), 

Dyrektor Domu Kultury pan Marian Pełka i prezes klubu 

sportowego Victoria pan Dariusz Przybyłko. Nie było z nami 

pani Agaty Korbel (Szkoła Językowa Mr Ozzy) i pana Marcina 

Goźlińskiego (firma Gomar). 

Na scenie w żółtych koszulkach z logo projektu  

i herbem Kałuszyna zasiadło 82 zwycięzców tegorocznego 

projektu - 72 uczniów i 10 nauczycieli. Na twarzach naszych 

bohaterów widać było dumę, radość i satysfakcję. Patrzyła na 

nich cała społeczność szkolna - od zerówek do ósmych klas.  

Po powitaniach pani Joanna Bielińska zadała gościom-

sportowcom po 2 pytania związane z uprawianą przez nich 

dyscypliną i drogą do osiągnięcia sukcesu. Potem pani Izabela 

Borucińska przedstawiła statystykę związaną z Endomondo 

2019, po której wszyscy obecni mogli 

obejrzeć prezentację multimedialną 

obrazującą naszych zwycięzców  

i okoliczności, w jakich pokonywali dystans 

100 kilometrów.  

Później nastąpił bardzo ważny moment 

- wręczanie medali i upominków - karnetów 

do kina Helios. Dodatkowo 10 wylosowanych 
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przez sponsorów szczęśliwców otrzymało opaski Mi Smart 

Band 4.  

Na zakończenie głos zabrał pan burmistrz, który gorąco 

pogratulował wszystkim zwycięzcom i podziękował sponsorom 

uroczystości.  

II edycja projektu "100km  z aplikacją Endomondo" 

przeszła do historii. Za rok  w październiku 2020 zapraszamy 

wszystkich do zdrowej, sportowej rywalizacji i wspólnej 

zabawy.  

Szkolny festiwal książki 
Gogol Krzysztof 

Jako łącznik z biblioteką pewnej klasy przedstawię wam 

co działo się podczas festiwalu książki organizowanego przez 

naszą bibliotekę. 18 i 19 listopada uczniowie klas I -VIII brali 

udział w tworzeniu prac, ilustracji, plakatów do fragmentów 

nowości książkowych. W środę odbyła się loteria fantowa oraz 

konkurs literacki pt. „Wagary? – Z kim i gdzie?”. 21 listopada – 

w czwartek miał miejsce wielki test wiedzy o Cwaniaczku dla 

klas V-VIII i o Franklinie dla klas I-IV. Zakończeniem zabawy 

był zorganizowany w piątek konkurs na przebranie za bohatera 

ulubionej książki z wykorzystaniem surowców wtórnych.  

Z tego co wiem wielu uczniów wzięło udział  

w szkolnym festiwalu książki.  

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone, szukajcie ich na 

stronie internetowej i w bibliotece.  
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CZY MOGĘ CI POMÓC? 
Pani Agnieszka Borucińska 

Sztuka odmawiania 
Warto dbać o dobre kontakty z innymi, ale nie 

rezygnować z własnego zdania, z prawa decydowania o sobie. 

Zdarza się, że ludzie na których nam zależy , próbują 

namawiać nas do rzeczy, które nam nie pasują lub nie są dla 

nas dobre – wtedy trzeba umieć odmówić. 

Odmawianie jest umiejętnością, a może nawet sztuką, ale 

można się jej nauczyć. 

Etapy odmawiania: 

Etap 1 

  Sprawdź, czy to, co proponuje kolega jest dla Ciebie 

dobre. Czasami jest to łatwe, ale niekiedy warto zadać sobie 

pomocnicze pytania: 

      - czy to jest bezpieczne? 

      - czy to jest dla mnie zdrowe? 

      - czy rodzice zgodziliby się na to? 

     - jak będę się czuł, kiedy to zrobię? 

Jest to pierwszy krok, 

który pomoże Ci odpowiedzialnie 

decydować o własnym zacho-

waniu.  

Etap 2 

  Jeśli pomysł jest zły, 

powiedz najpierw sobie: NIE, 

TEGO NIE BĘDĘ ROBIĆ. 
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Pamiętaj, że po prostu możesz odmówić. Jest wiele 

możliwości  odmawiania w taki sposób, aby zachować swoje 

zdanie nie raniąc nikogo, nie kłócąc się i nie obrażając innych. 

- Po prostu możesz powiedzieć „ nie”, nie wchodząc  

w zbędne dyskusje. Bądź stanowczy i uprzejmy. Odmowa  

w tej sytuacji  nie wymaga tłumaczenia, zachowując się  

w jasny sposób nie musisz się niczego wstydzić – to Twoja 

decyzja  i inni powinni ją respektować. 

- Możesz  robić dalej swoje, nie wchodząc w sytuację, 

którą proponuje Ci kolega. Kiedy zaczyna się dziać cos 

takiego, w czym nie chcesz brać udziału, nie zwracaj uwagi  

i kontynuuj swoje zajęcia. 

- Możesz zwyczajnie odejść  

Etap 3 

 Powiedz  NIE i ewentualnie zaproponuj coś w zamian, co 

moglibyście robić – coś zabawnego, bezpiecznego i zdrowego. 

Powiedz koledze, że chcesz dalej z nim być, ale to nie znaczy, 

że będziesz robił rzeczy, na które się nie godzisz, na które 

nie masz ochoty. 

  Gdy znajdziesz się w grupie, gdzie np. wszyscy 

wyśmiewają się z kogoś, możesz spróbować zmienić temat 

rozmowy lub zaproponować coś do zrobienia. 

  Kiedy otrzymujesz propozycję zrobienia czegoś, co 

uważasz za złe, możesz tę sprawę obrócić w żart. Poczucie 

humoru uczyni tę sytuację lżejsza i łatwiejszą. 

   Odmawianie jest trudną sytuacją, z którą nie tylko 

młodzież ma kłopoty – życie codzienne przynosi wiele sytuacji, 

w których należy odmawiać. Odmawiania uczymy się przez całe 

życie i nigdy nie jest za późno na naukę.     
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Niedawno w klasach IV-VII odbywały się warsztaty 

profilaktyczne, na których między innymi można było 

dowiedzieć się dlaczego używki są szkodliwe i jak odmawiać 

ich próbowania czy korzystania z nich. Więcej w następnych 

artykułach. 

 
Artykuł  na podstawie „Drugiego Elementarza czyli programu 

siedmiu kroków” 

Z życia zerówek 
p. Magdalena Gójska – Gogol 

 

Listopad to miesiąc zadumy. W związku z powyższym 

uczniowie zerówek wybrali się 5 listopada na cmentarz, aby 

zapalić światełka pamięci na grobach żołnierzy i uczcić ich 

cześć minutą ciszy.  Natomiast 12 listopada udali się pod 

pomnik „Bojownikom o Niepodległość” aby złożyć hołd 

wszystkim poległym w obronie Ojczyzny. Najmłodsi uczniowie 

na zajęciach poznali najważniejsze symbole Polski, kolorowali 

godło, robili flagi z papieru, śpiewali hymn państwowy.  

8 listopada o 11.11 wzięli udział w akcji „Szkoła do Hymnu”  

i wspólnie ze starszymi kolegami i koleżankami odśpiewali  

4 zwrotki hymnu Polski.  

7 listopada zerówkowicze wzięli udział w spotkaniu  

z autorem książek dla dzieci panem Przemysławem 

Wechterowiczem.  
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Pan Przemek przedstawił najmłodszym swoje książki oraz 

uświadomił, że zwykły uśmiech może powalić nawet góry 

lodowe.  

20 listopada najmłodsi uczniowie uczcili Dzień Praw 

Dziecka poprzez udział w zajęciach zorganizowanych 

specjalnie z tej okazji. Każdy młody uczeń dowiedział się jakie 

ma prawa, ale też obowiązki.  

25 listopada uczniowie zerówek obchodzili Dzień 

Pluszowego Misia. Z tej okazji w każdej klasie odbyły się 

zabawy z misiami oraz wykonanie specjalnej pracy 

plastycznej.  

 
 
 

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.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

KUPON NR 3 (134) 

 GRUDZIEŃ 2019   
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Drodzy Rodzice i Dzieci !!! 

Klasy „0” w naszej szkole uczestniczą  

w projekcie „Mały Miś w Świecie Wielkiej 

Literatury”. W ramach realizacji modułu 

„Misiowy wolontariat” zachęcamy wszystkich 

uczniów naszej szkoły do włączenia się  

w pomoc na rzecz schroniska dla bezdomnych 

zwierząt w Celestynowie. 

Zbiórka  prowadzona będzie do  10 stycznia 2020 r. 

 
Każdy zainteresowany pomocą może przynieść do sali 57 

niżej wymienione  rzeczy: 

 karma sucha i mokra dla psów i kotów 

 smycze, obroże z metalowymi zapięciami, szelki,  

kagańce tekstylne 

 miski metalowe, garnki, rondle 

 środki czystości, płyny i szczotki do mycia misek 

 środki dezynfekcyjne, płyny do mycia szyb, podłóg,  

 ręczniki papierowe,  ręczniki tekstylne, prześcieradła 

itp. 
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Schronisko prowadzi również zbiórkę środków finansowych  

na zakup: tabletek odrobaczających, preparatów przeciwko 

pchłom, kleszczom i pasożytom, karmy specjalistycznej oraz 

nowych bud  

dla psów. 

 Zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia 

stronny internetowej schroniska  

http://www.celestynow.toz.pl 

 

 

 

Wieści z Chrościc ciąg dalszy... 
p. Izabela Jackiewicz 

Niezwykła lekcja historii... 
23 października 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 na przestrzeni kilkudziesięciu  
lat.  

Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów... 

http://www.celestynow.toz.pl/
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Jedną z najpiękniejszych i najbardziej podniosłych uroczystości 
odbywających się w naszej szkole jest przyjęcie pierwszoklasistów 
w poczet uczniów. To wydarzenie miało miejsce  29 października,  
a swoją obecnością zaszczycili je zaproszeni goście, m.in.  
p. Arkadiusz Czyżewski – burmistrz  Kałuszyna, p. Henryka Sęktas – 
z-ca burmistrza , p. Bogusław Michalczyk – przewodniczący Rady 
Miejskiej , p. Leszek Wąsowski – radny Rady Miejskiej, pan 
dyrektor-Marek Pachnik oraz rodzice naszych uczniów. Dzieci 
odświętnie ubrane zaprezentowały się w części artystycznej pt. 
„Jesienne Spotkanie z Brzechwą”. Następnie w niezwykle podniosłej 
atmosferze pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie 
reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan 
dyrektor Marek Pachnik dokonał symbolicznego pasowania 
pierwszaków na uczniów klasy I, co zobowiązało ich do solidnej 
pracy na dalsze lata. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy "już 
pierwszak" otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek 
ufundowany przez Radę Rodziców. Zaproszeni goście złożyli 
naszym bohaterom dnia gratulacje i życzenia oraz wręczyli im 
słodkie łakocie. Całość uroczystości dopełnił wspaniały tort, który 
smakował wszystkim wybornie. Trzymamy kciuki za wszystkich 
uczniów i życzymy samych sukcesów na ścieżce edukacyjnej! 

Pamiętamy!!!..... Kwitną zniczami ciemne chodniki. Jesienne 
kwiaty, błędne ogniki palą się znicze. Dziesiątki, setki, tysiące 
zniczy... Nikt ich nie zliczy...Przechodzą ludzie, schylają głowy. 
Wśród żółtych liści listopadowych palą się znicze.... 
30 października aby podtrzymać tradycje oraz wartości religijne 
Dnia Wszystkich Świętych,  wybraliśmy się na cmentarz  
w Kałuszynie. Uczniowie zapalili symboliczne światełka między 
innymi na grobach  Żołnierzy 7 Pułku Ułanów ,Dzieci 
Zamojszczyzny oraz kilku innych mogiłach , bliskich naszym 
sercom i naszym wspomnieniom. Warto uczyć, przekazywać 
tradycję... nawet tę refleksyjną i trudną do zrozumienia, bo dzieci 
tak naprawdę rozumieją więcej niż nam się wydaje!  

„Rodzinka jak malinka”...  
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 4 listopada w Szkole pojawili się specjalni gości… Tego dnia dzieci 
miały okazję oglądać teatrzyk pod tajemniczym tytułem „Rodzinka 
jak malinka”. Cała historia odnosiła się do… zdrowego odżywania  
i ćwiczeń fizycznych. Główny bohater tata Ryś przez wiele lat jadł 
dużo niezdrowych produktów i nie wykonywał żadnych ćwiczeń 
fizycznych. Nasi uczniowie wspólnie z jego córką Zosią nakłonili go 
do pracy i do wzięcia udziału w maratonie. Publiczność była 
zachwycona występem. 

 „O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela”... 
   5 listopada wybraliśmy się do Centrum Kultury i Sztuki  
w Siedlcach. Na deskach teatru odbyło się przedstawienie  pt.  
„O Piracie Buciorze, który zgubił skarb, a zyskał przyjaciela”. Bucior 
przeszedł liczne próby siły i charakteru, by na koniec zrozumieć, że 
najbardziej wartościowym skarbem jest przyjaciel..I to był morał tej 
sztuki...pełnej humoru, uśmiechu i pozytywnych 
emocji...Przedstawienie bardzo nam się podobało... Następnie 
udaliśmy się do sali zabaw ”Madar”, gdzie spędziliśmy miłe chwile 
oraz daliśmy upust energii, min. podczas zabawy na zjeżdżalniach 
oraz w basenach z piłeczkami. To był naprawdę fajny dzień...:-) 

Dzień Zdrowego Śniadania...  
 8 listopada obchodziliśmy w naszej szkole" Dzień Zdrowego 
Śniadania", w ramach Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej 
"ŚNIADANIE DAJE MOC”, której celem 
jest uświadomienie rodzicom, dzieciom  
i nauczycielom, że śniadanie to 
najważniejszy posiłek w ciągu dnia. 
Nasza szkoła bierze udział w tym 
projekcie już po raz siódmy. Pierwszy 
raz przyłączyliśmy się do akcji w 2012 
roku i od tego czasu dzień ten wpisał się 
na stałe w kalendarz naszych szkolnych 
wydarzeń. W tym dniu uczniowie wraz  
z nauczycielami przygotowali,  
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a następnie zjedli wspólne śniadanie, które poprzedziła krótka 
pogadanka na temat znaczenia tego posiłku dla zdrowia  
i prawidłowego rozwoju fizycznego, jak również intelektualnego 
dzieci w wieku szkolnym. Dzieci zajadały z wielkim apetytem 
owoce, warzywa, kolorowe kanapki, zbożowe płatki i wiele innych 
zdrowych produktów, które w tym dniu przygotowali wraz  
z nauczycielami. Wniosek nasuwa się jeden -" Zdrowe jedzenie jest 
smaczne, jedzmy, na co dzień smacznie, zdrowo i kolorowo!!! 
Zapraszamy rodziców do odwiedzenia strony internetowej 
www.sniadaniedajemoc.pl, gdzie można znaleźć wiele ciekawych 
informacji na temat ww. akcji, jak również można poczytać  
o znaczeniu zdrowego odżywiania dla prawidłowego rozwoju 
dziecka. 

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny.... 
21 listopada odwiedził naszą szkołę p.Tomasz Grzymała, który 
przeprowadził dla uczniów prelekcje na temat bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym. Podkreślił jak ważne jest przestrzeganie 
przepisów, a szczególnie noszenie elementów odblaskowych. 
Warto wiedzieć... Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, poruszający 
się po zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym, musi 
mieć element odblaskowy. O pieszych i rowerzystach często mówi 
się, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Nie mają 
do dyspozycji pasów bezpieczeństwa, ani poduszek czy kurtyn 
powietrznych, dlatego w razie wypadku są najbardziej zagrożeni. 
Dodatkowo jesienne warunki drogowe – wcześniej zapada zmrok, 
 a rano dłużej jest ciemno – nie ułatwiają widoczności. W takich 
okolicznościach kierowca zauważy osobę w ciemnym ubraniu 
dopiero z odległości około 20-30 m. To za mało, aby w porę 
wyhamować. Już jeden element odblaskowy sprawia, że jesteśmy 
widoczni z ponad 150 m. Te dodatkowe metry często ratują nam 
życie. Zakładajmy więc elementy odblaskowe – zadbajmy  
o bezpieczeństwo swoje i naszych dzieci!!! 

 
 

www.sniadaniedajemoc.pl
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Pokonać bariery... 
21 listopada odwiedził naszą szkołę p. Grzegorz Polkowski - 
niewidomy pływak, który zdobył srebrny i brązowy medal na  
Igrzyskach Paraolimpijskich. Pan Grzegorz uświadomił uczniom ,że 
pomimo niepełnosprawności można osiągnąć sukces. Trzeba tylko 
mieć marzenia, pasję, ciężko pracować, nie poddawać się.....ale jak 
podkreślił..... najważniejsze jest wsparcie rodziny...I takie miał, bo 
pokonał bariery i sięgnął po sukces i spełnił swoje  
marzenia...Gratulujemy !!!  

Jeżeli jesteście ciekawi co jeszcze działo się w naszej szkole to 
zapraszamy na  stronę internetową  
http://www.spchroscice.kaluszyn.pl/.  

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy WSZYSTKIM; 

świąt białych, pachnących choinką, 

skrzypiących śniegiem pod butami, 

pełnych czarów, radości i piękna, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spchroscice.kaluszyn.pl/
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TORNISTRA GOŚĆ SPECJALNY 
Wywiad z Przemysławem Wechterowiczem 

Alicja Drabarek, Dominika Wąsowska, Kinga Mielczarek, 

Angelika Ciborowska 

 

W listopadzie naszą szkołę odwiedził znany i lubiany pisarz dla 

dzieci pan Przemysław Wechterowicz. Poniżej znajdziecie 

wywiad, który przeprowadziłyśmy z tym interesującym 

gościem. Należy wspomnieć, że pan Przemek nie udziela 

wywiadów, ale dla naszej gazety zrobił wyjątek   Na dzień 

dobry pisarz powiedział tak: „Musicie wiedzieć, że robię dla 

was wyjątek, bo zazwyczaj nie udzielam wywiadów.” Tym 

bardziej jesteśmy zadowoleni   

 Od czego zaczął Pan swoją przygodę z pisaniem? 

Zaczęło się to tak, że gdy byłem chory i leżałem w łóżku, 

czytałem bardzo dużo książek, aż czasem oczy bolały mnie od 

czytania. Obok na stoliku leżał zeszyt, więc pomyślałem, że 

coś napiszę. Napisałem wtedy mój pierwszy wiersz w życiu. Od 

tego czasu pisałem przez  

6 lat tylko wiersze dla dorosłych. 

Po tych sześciu latach uznałem, że 

nie będę takim dobrym poetą jakim 

chcę być, więc zacząłem próbować 

swoich sił w literaturze dziecięcej.  

 Jaki był tytuł Pana 

pierwszej wydanej książki dla dzieci i o czym 

opowiadała? 
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Pierwsza wydana książka to „Wielkie Marzenia”. Książka 

opowiada o wielkich marzeniach, nie ludzi, a zjawisk przyrody 

np. wiatru oraz przedmiotów martwych takich jak piec 

kaflowy, albo o zwierzakach takich jak bociany lub Słońca, 

którego marzeniem jest mieć przeciwsłoneczne okulary. 

Książka jest bardzo krótka, czyli typowa książka dla dzieci. 

Na końcu książki są czyste kartki, aby każde dziecko mogło 

narysować swoje wielkie marzenie. 

 Z której książki jest Pan najbardziej dumny? 

Są dwie takie książki. „Wilk, pies i owca” oraz „Królewna 

Zwierzę”. Mam dwie takie książki, w których o dziwo jest 

przewaga tekstu nad ilustracjami. Nad tymi książkami 

pracowałem najdłużej, są bardzo mocno językowe, są one 

przeznaczone dla dzieci 8+. 

 Co zainspirowało Pana do wydawania książek poza 

granicami kraju? 

Już moja pierwsza książka, o której wcześniej opowiadałem, 

była wydana też we Francji, ponieważ zgłosiło się do mnie 

wydawnictwo, które powiedziało, że widziało tę książkę na 

targach książki i chcą ją właśnie tam wydać. Teraz sam 

szukam wydawców. 

 W jakich językach wydaje Pan swoje książki? 

Na razie wydaje na dwadzieścia języków m.in. angielski, 

arabski, hiszpański, chiński, czeski, słowacki, niderlandzki, 

francuski, włoski.       
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 Co jest najlepsze w pracy pisarza? 

Najlepszy jest czas. W dzień mam czas na wszystko. 

Wieczorem siadam, piszę, szukam wydawców, po prostu 

pracuję i tak do drugiej w nocy. Jeżeli jesteś w stanie 

utrzymać się z pisania to najwspanialszy po prostu jest czas. 

Są oczywiście też minusy tej pracy, ale o nich nie będę mówił. 

 Z czego czerpie Pan inspiracje? 

To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja się nie 

zastanawiam. Mam taką książkę pt. „Proszę mnie przytulić”. 

Tę książkę wymyśliłem siedząc, wtedy w mojej głowie pojawiło 

się takie właśnie zdanie. Po chwili nadciągnęła lawina pomysłów 

i już wiedziałem o czym będę 

pisać. Miałem taką sytuację,  

że poszedłem z córką do sklepu 

 i pomyślałem, że napiszę 

książkę o mrówce, która 

wychodzi za mąż. Pomysły po 

prostu przychodzą mi do głowy.  

 Kilka dobrych rad dla 

osób, które chcą rozpocząć przygodę z pisaniem. 

Po pierwsze trzeba dużo czytać. Po drugie próbować pisać po 

swojemu. To chyba najważniejsza rada, bo jeśli chcesz pisać 

to pisać jak osoba, którą lubisz czytać, a to tak wcale nie 

działa, więc piszcie po swojemu i znajdźcie swój własny styl. Po 

trzecie dużo skreślać. Dobrze jest spróbować wyjść z siebie i 

spojrzeć na to co napisaliśmy jak złośliwa koleżanka, która ci 

powie, że to jest źle napisane, że za dużo słów,  
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za dużo przymiotników. To jest bardzo trudne, bo jak ktoś 

pisze to podoba mu się to co napisze, ale to skreślanie może 

bardzo pomóc w ulepszeniu tekstu. Po czwarte nie używać 

zbyt dużo przymiotników, a szczególnie takich samych. 

Kolejna rada to nie pisać wprost tylko tak, żeby czytelnik mógł 

się czegoś domyśleć np. nie piszmy, że pies szczekał,  

a że machał ogonem i bardzo się cieszył, wtedy czytelnik 

pewnie domyśli się, że pies szczekał. 

 Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy wielu 

kolejnych wydanych książek. Do widzenia. 

Ja też dziękuję za te miłe pytania i mile spędzony czas. 

WOKÓŁ ŚWIĄT 
SŁOWO OD EKSPERTA 
Słowo od Pana Dyrektora z okazji 

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
 

A tak by zdawać się mogło, że nic prostszego jak złożyć 

bożonarodzeniowo-noworoczne życzenia Wam !!! 

Bo co ?  

Życzyć zdrowia ? 

Przecież dla Was zdrowie jest absolutną oczywistością. 

Coś co macie, co dane jest wam bezwarunkowo i na zawsze.   
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Dziadkowie i babcie pewnie dopiero wiedzą, że nie jest 

tak do końca i oczekują takich życzeń. 

 

Życzyć Wam szczęścia ?  

To drugi bezwysiłkowy dla Was banał. 

Już Mickiewicz Adam wspominał dzieciństwo sielskie 

anielskie. A więc szczęścia i radości wokół Was pełnia. 

 

Pieniędzy ?  

Macie swoje skarbonki (a w nich 

jeszcze komunijna kasa). Macie swoich 

sponsorów (rodzice). Macie wokół 

filantropów (dziadkowie, wujkowie, 

stryjenki). 

 

Więc w prezencie świątecznym 

podaruję Wam wiersz życząc, byście go kilkakroć przeczytali i 

życząc, by udało się Wam coś z niego wyczytać na dłużej. 

Może na cały rok??? 

 

Jeśli nie możesz być sosną na szczycie pagórka 
Bądź krzakiem w wąwozie - jednak bądź 
Najmilszym małym krzaczkiem po tej stronie strugi 
Bądź krzakiem skoro nie możesz być drzewem. 

 
Jeśli nie możesz być krzewem, bądź choć skrawkiem trawy, 
By milszym uczynić gościniec. 
Jeśli nie szczupakiem, bądź chociaż okoniem - 
Ale najweselszym okoniem w jeziorze.    
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Jeśli nie kapitanami, to bądźmy załogą. 
To jest być może odpowiednie dla nas. 
Są wielkie dzieła do spełnienia, bywają też mniejsze. 
A my podejmujmy te w zasięgu ręki. 

 
Jeśli nie możesz być drogą, bądź małą ścieżyną 
Jeśli nie słońcem, bądź chociaż gwiazdeczką. 
Nie rozmiar stanowi - czy wygrasz czy przegrasz - 
Bądź najlepszym, czym potrafisz być !!! 

/Douglas Malloch/ 

 

BOŻE NARODZENIE NA ŚWIECIE 
Alicja Drabarek  

W różnych zakątkach świata Boże Narodzenie 

obchodzone jest inaczej np. tylko w Polsce dzielimy się 

opłatkiem na Wigilii. W tym numerze poznacie zwyczaje 

świąteczne w 12 różnych krajach na Ziemi.  

1 . Boże Narodzenie w Niemczech 

W Niemczech w okresie adwentu w niemieckich domach 

wiszą wieńce adwentowe, na których w każdą niedzielę 

adwentu zapalane są kolejne świece. 4 grudnia (dzień św. 

Barbary) wstawiane są do wazonów gałązki forsycji, aby 

zakwitły na święta. Na niemieckim stole wigilijnym nie może 

zabraknąć pieczonej gęsi z czerwoną kapustą i ziemniakami. 
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2. Boże Narodzenie w Anglii 

W Anglii bardzo ważną tradycją 

bożonarodzeniową jest wysyłanie sobie 

nawzajem kartek świątecznych, które 

po otrzymaniu przykleja się do 

wstążek i wiesza na ścianach, aby 

przyozdabiały dom aż do święta 

Trzech Króli. Małym Anglikom Święty 

Mikołaj nie zostawia prezentów pod 

choinką, a w skarpecie powieszonej 

przy łóżku. Dzieci często dostają tam 

tzw. Christmas cracker, czyli zawierający niespodziankę 

kolorowy walec z papieru robiący BUM przy otwarciu. 

Świąteczna kolacja nie może odbyć się bez słynnego 

puddingu.  

3. Boże Narodzenie w Danii 

Duńczycy w okresie świąt piszą bardzo dużo listów  

z życzeniami do przyjaciół i rodziny. Z okazji świąt 

wydawane są specjalne znaczki. Autorką jednego z 

najpiękniejszych jest sama królowa Danii. Tradycyjna 

świąteczna kolacja zaczyna się ok. godziny 18:00. Na deser 

podawany jest ryż na mleku, w którym ukryto cały migdał. 

Ten kto go znajdzie otrzymuje w nagrodę marcepanową 

świnkę. Po kolacji cała rodzina tańczy wokół choinki śpiewając 

kolędy. 

4. Boże Narodzenie w Hiszpanii 

W Hiszpanii bardzo często bożonarodzeniowa szopka 

zastępuje choinkę. Hiszpanie zaczynają świętować już 22 

grudnia, a kończą dopiero 6 stycznia, w Polsce mało kto może  
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pozwolić sobie na taki długi urlop. 28 grudnia Hiszpanie 

obchodzą  tzw. Grudniowe Prima Aprilis. W tym dniu nawet 

media podają niewłaściwe informacje, aby wprowadzić 

społeczeństwo w błąd. 

5. Boże Narodzenie w Finlandii 

W Finlandii w Wigilię Bożego Narodzenia mieszkańcy 

tego kraju chodzą na groby swoich bliskich, aby zapalić 

świeczki.  Choinka wynoszona jest z domu równe 20 dni po 

Bożym Narodzeniu. Fińskim zwyczajem jest odwiedzenie 

sauny przed Bożym Narodzeniem, co ma spowodować 

oczyszczenie duszy i ciała. 

6.  Boże Narodzenie w Irlandii 

W Irlandii obchody Bożego narodzenia zaczynają się już 

12 dni przed Gwiazdką. W świąteczny dzień na parapecie 

stawia się świecę. Zamiast kolacji wigilijnej zjada się tam 

obiad, który rozpoczyna się ok. godziny 14 lub 15. W drugi 

dzień świąt Bożego Narodzenia, czyli 26 grudnia, wiele ludzi 

wychodzi z domów, aby zobaczyć coroczne wyścigi konne. 

7. Boże Narodzenie w Mołdawii 

W tym kraju położonym na południowym wschodzie 

Europy obchody Bożego Narodzenia trwają 12 dni. W tym 

czasie w miastach i wioskach chodzą wesołe orszaki. Na 

wigilijnym stole w Mołdawii znajdziemy m.in. bób, gotowane 

suszone śliwki, gołąbki czy kołacze. 

8. Boże Narodzenie w Norwegii 

W Norwegii przed domami stawiane są snopki zboża oraz 

słomiane kozły. W oknach zawsze wieszane są gwiazdy.  

W tym kraju święta nie mogą odbyć się bez kwiatów.    
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W całym domu ustawia się tulipany lub hiacynty. 

Przygotowywane są pyszne gofry w kształcie serca. 

9. Boże Narodzenie w Szwajcarii 

W tym niezwykle malowniczym zimą kraju w okresie 

świąt górskie chaty i świerki ozdabiane są światełkami. Zanim 

dzieci zostaną obdarowane przez Świętego Mikołaja, dostają 

małą paczuszkę, a w niej pomarańcze, tabliczkę czekolady i 

słodką bułeczkę. 

10. Boże Narodzenie w Stanach Zjednoczonych 

W USA Boże Narodzenie to bardzo ważne święto.  

W dekorowaniu domu bierze udział cała rodzina. Oprócz 

ogromnych skarpet i liści ostrokrzewu ściany przyozdabiają 

łańcuchy z popcornu. Na choince wiesza się biało-czerwone 

cukrowe laski. W święta dzieci śpiewają na ulicach za co 

otrzymują drobne pieniądze. Świąteczny obiad nie może 

odbyć się bez indyka. 

11. Boże Narodzenie w Meksyku 

W Meksyku w wielu wioskach 

odtwarzana jest podróż Józefa i Marii. 

Dwie dziewczynki niosą figurki z kościoła do 

wybranego wcześniej domu i proszą  

o gościnę. Figurki wędrują osiem dni. Co 

wieczór są przenoszone do innej rodziny.  

W święta świetną zabawą dla meksykańskich 

dzieci jest piniata. To gliniana forma w 

kształcie zwierzęcia lub postaci, którą 

dzieci muszą strącić z zawiązanymi oczami, 

aby dostać się do ukrytych w środku łakoci. 
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12. Boże Narodzenie w Australii 

Australijczycy świętują narodziny Dzieciątka Jezus przy 

upalnej pogodzie. Niektórzy obchodzą Boże Narodzenie na 

plaży. Organizują duży piknik, na który przynoszą zimnego 

indyka, sałatki i ciasta. Wieczorem spotykają się w domu 

przy pięknie udekorowanej choince. 

SONDA Z NAUCZYCIELAMI 
Kinga Mielczarek, Dominika Wąsowska  

Jaka jest Pani/Pana ulubiona kolęda i dlaczego?         
Pan Marek Pachnik 

Acha ! 

Podchodząc do zaistniałego pytania semiotycznie czy nawet 

semantycznie, nie wolno zapomnieć przy tym o etymologicznym 

aspekcie nazwy kolędy. Tej kolędy, która jest ulubioną mą. 

Boże Narodzenie, a więc narodzenie Boga. W naszej 

teologiczno- biblijnej wersji - narodziny dzieciątka. 

I jeśli dziecko, to i rodzice. Rodzice, ciemna noc, żłóbek 

robiący za kołyskę i kołysanka. 

Dopełnia nam się w wyobraźni i wspomnieniach 

bożonarodzeniowa atmosfera Świąt. I już bliziutko 

odpowiedzi jestem. 

Więc ? 

Więc kołysanka. Kołysanka "LULAJŻE JEZUNIU". 

(pędźcie do słownika )       
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Pani Wiesława Szymańska 

Kolęda ,,Lulajże Jezuniu’’.  Moją ulubioną pieśnią jest właśnie 

ona, ponieważ śpiewałam ją jako dziecko ze swoim tatą. Kolęda 

ta wprowadza w nastrój świąt i utrwala mi pomięć o tacie. 
 

Pani Magdalena Kłoszewska 

,,Cicha Noc’’ – ładnie brzmi w wielu językach. Jest taka 

międzynarodowa. 
 

Pani Agnieszka Borucińska 

W zasadzie lubię wszystkie. Gdybym miała wybrać byłaby to 

kolęda ,,Gdy śliczna Panna’’. Jest ona jak kołysanka – spokojna 

i melodyjna. 
 

Pani Elżbieta Styś 

Moją ulubioną kolędą i jedną z najpiękniejszych według mnie 

jest ,,Cicha Noc’’. Ta pieśń to jedna z najstarszych kolęd, 

gdyż zastała skomponowana w 1816r., a wykonana dwa lata 

później (1818r.) podczas pasterki w niewielkim kościółku  

w Oberndorf koło Solzburga  w Austrii. Ta 

kolęda w prostych słowach i z wielką 

czułością przekazuje tajemnice Bożego 

Narodzenia. O jej popularności świadczy 

fakt, że została przełożona na prawie 

300 języków. Posiada ona 6 zwrotek. 

Urzekają mnie jej słowa (tekst) oraz 

melodia. To wszystko sprawia, że 

kolęda ,,Cicha Noc’’ jest jedną  

z moich ulubionych pieśni 

bożonarodzeniowych.                                                                                        

 



TORNISTER                                 numer 3 (134) – grudzień 2019 

- 37 - 

Pani Magdalena Gójska- Gogol 

Moja ulubiona kolęda to „Pójdźmy wszyscy do Stajenki”. 

Dlaczego? Hmmm, może dlatego, że zaprasza nas do 

malutkiego, narodzonego Dzieciątka i jego matki Maryi. Może 

dlatego, że jest wesoła, melodyjna, że łatwo wpada w ucho. Ale 

przede wszystkim, że jest śpiewana w moim domu odkąd 

pamiętam i zna ją już nawet mój mały synek. 
 

SONDA Z UCZNIAMI 
Dominika Wąsowska, Kinga Mielczarek 

Zapytałyśmy kolegów i koleżanki, jaka jest ich ulubiona 

kolęda? Wyboru mieli dokonać wśród: Cichej nocy, Lulajże 

Jezuniu, Dzisiaj w Betlejem, Wśród Nocnej Ciszy, Bóg się 

rodzi, Przybieżeli do Betlejem. 

A oto wyniki: 
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KRZYŻÓWKA ŚWIĄTECZNA 
Dominika Wąsowska 

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 

styczniowym.  

 

 

mailto:tornistersp@onet.pl
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1. Przybyli do Betlejem 

trzej... 

2. Pod choinką 

3. Ubieramy na Święta 

4. 24 grudnia 

5. W cieście bakaliowym 

6. Pada zimą 

7. Wigilijna ryba 

8. Msza o północy 

9. Słodki wigilijny deser 

10. Śpiewamy je przy 

choince 

11. Przynosi prezenty 

12. …...że Jezuniu 

13. Zimą włóż ciepłe 

 

UWAGA! Zwycięzcą konkursu krzyżówkowego – z numeru 

drugiego – jest Joanna Drabarek z kl. IIa 

Nagrodę, kupon do Empiku będzie można odebrać  

po 15 grudnia w sali nr 56. GRATULUJEMY !!! 

 

 

 

POLECAM … 
Dominika Wąsowska 

 

W świąteczne dni słuchamy nastrojowej muzyki. 

Przygotowałam kilka propozycji dla was. 

 

Pierwsza propozycja dla najmłodszych to Glee – Jingle Bell 

Rock, bardzo zabawna i skoczna muzyka idealna dla radosnych 

maluchów. 

 

Druga propozycja będzie dla nieco starszych to Mariah Carey 

– All I Want For Christmas Is You - fajna piosenka 

wprowadzająca nastrój świąt. 
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Rodzinny konkurs  

na najpiękniejszą 

szopkę bożonarodzeniową 

dla klas 0-VIII 

Cele konkursu: 

 Zachowanie tradycji budowania 

szopek bożonarodzeniowych. 

 Pobudzanie aktywności twórczej oraz rozwijanie 

wyobraźni. 

 Stworzenie możliwości prezentacji umiejętności uczniów. 

 Integracja wspólnoty rodzinnej. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klasy  

0- VIII. 

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie szopki 

bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Konstrukcja 

powinna być stabilna, a wszystkie jej elementy przymocowane 

w sposób trwały. Technika pracy dowolna. Mile widziana jest 

praca wykonana wspólnie z rodziną. 

 

Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę. 

Prace konkursowe mają być podpisane: imię, nazwisko, klasa 

Prace należy dostarczyć do dnia 18.12.2019r. do 

organizatorów konkursu: pani Izabeli Borucińskiej lub pani 

Magdaleny Gójskiej - Gogol. 
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Ocena prac: 

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 

 pomysłowość 

 oryginalność 

 estetyka 

 nawiązanie do tradycji 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja 

Konkursowa. 

Wyniki konkursu podane zostaną  19.12.2019r. 

      Organizatorzy: 

Redaktorzy szkolnej gazetki „Tornister” 

    wraz z opiekunkami 

 
PRACE STAJĄ SIĘ WŁASNOŚCIĄ ORGANIZATORÓW! 
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UCZNIOWSKIE PRZYGODY  
NIEZAPOMNIANE PRZEŻYCIA CZYLI PREMIERA 

FILMU ‘MISFIT’  
Alicja Drabarek, Kinga Mielczarek 

 

W piątek 8.11.2019r. 

pojechałyśmy do Warszawy  

na oficjalną premierę filmu  

pt. „Jestem M Misfit”.  Tydzień 

przed wydarzeniem dowiedziałyśmy się o konkursie 

organizowanym przez Eska TV, w którym można było zdobyć 

podwójne wejściówki na tą premierę. Dwa dni przed filmem 

zostały ogłoszone wyniki. Było wiele chętnych, ale ku naszemu 

zdziwieniu my też dostałyśmy te bilety. Ok. 1500 miałyśmy 

pociąg do Warszawy, na miejscu przesiadłyśmy się do 

tramwaju. Dojechałyśmy nim do galerii handlowej Westfield 

Arkadia. Przy znajdującym się tam kinie Cinema City - stoisku 

akredytacyjnym - odebrałyśmy swoje wejściówki. Następnie 

odbyło się spotkanie z gwiazdami m. in. Sylwią Lipką, 

Mateuszem Ciawłowskim, Filipem Zabielskim, Adrianną Kępką 

(True Beauty is internal), Olgą Sałacką (Nanami Chian), Emilią 

Królikowską (EmiFlesh), Julią Chatys, zespołem Felivers, 

Tomaszem Karolakiem i wieloma innymi. Wiele stacji 

telewizyjnych, radiowych i internetowych robiło wywiady  

z aktorami. Odbyły się tam 3 mini koncerty z piosenek z tego 

filmu. Po spotkaniu przeszliśmy do sal kinowych. My 

znajdowałyśmy się w sali, w której przebywali m.in. Sylwia 

Lipka, Dominik Rupiński, Filip Kłoda (Smav), zespół Felivers  
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oraz Julia Chatys. Film był bardzo interesujący, 

humorystyczny i pouczający. Główne role odgrywali Sylwia 

Lipka jako Julia Morska i Mateusz Ciawłowski jako Kuba. Po 

filmie był czas na zdjęcia i autografy. My łącznie 

przywiozłyśmy 6 autografów oraz wiele zdjęć. Bardzo 

polecamy wam ten film.    

 

KĄCIK NAUKOWY 
W świecie fizyki 

Alan Abramowski 

Każdy z nas słyszał kiedyś pojęcie gęstość, lecz co to 

właściwie jest gęstość? Jest to stosunek masy (gęstości 

substancji) do zajmowanej przez substancję przestrzeni 

(objętość). Gęstość ciał stałych i ciekłych można wyznaczyć 

przez ważenie próbek o znanej objętości. Gęstość większości 

substancji zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury 

(jednym z wyjątków jest woda w temperaturze poniżej 4 °C). 

Zjawisko to wynika z rozszerzalności cieplnej ciał. 

W świecie biologii 
Alan Abramowski 

Każdy organizm składa się z komórek: jeż, sarna, orzeł, 

prawdziwek, maślak, kasztanowiec, dąb, Ty oraz Ja. 90% 

komórek stanowi woda, drugą substancją której jest w nich 

najwięcej to białka. Według jednej z hipotez pochodzenia 

życia na Ziemi, pierwsze komórki powstały ponad 4 mld lat 

temu najprawdopodobniej w wyniku połączenia się ze sobą 

związków organicznych.  
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W świecie astronomii 
Alan Abramowski 

 

Merkury jest to najmniejsza  

i najbliższa Słońcu planeta. Jest 

planetą skalistą, z racji bliskości 

Słońca temperatura nasłonecznionej 

półkuli może przekraczać znacznie 

400°C.  Po stronie nieoświetlonej 

średnia temperatura wynosi  −163°C, Ciśnienie atmosfery 

Merkurego stanowi nikły ułamek ciśnienia atmosfery ziemskiej 

– zaledwie około 10−12 hPa - Grawitacja planety jest zbyt słaba 

dla utrzymania stabilnej atmosfery przez dłuższy czas. 

Występują na nim liczne kratery przez co jego 

powierzchnia przypomina powierzchnię Księżyca. Został 

zbadany tylko przez dwie sondy, co czyni go najmniej zbadaną 

planetą Układu Słonecznego.  

 

W świecie geografii 
           Krzysztof Gogol 

Witam! Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o Morzu 

Bałtyckim. To teraz zaczynamy! 

1. Morze Bałtyckie ma ponad 415 tys.km2. Najgłębszym 

miejscem w naszym morzu jest głębia Lanstrot, mająca około 

459 metrów głębokości. 

2. Do morza wpada ponad 250 rzek, a największe to: 

a) Wisła 

b) Niemen 

c) Dźwina 

d) Newa 
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3. Bałtyk to morze zimne, a więc temperatura w naszych 

okolicach dochodzi od 18 do 22 stopni Celsjusza, ale 

oczywiście w lato. W zimę wynosi od 0 do -2 stopni. W zatoce 

Botnickiej woda zamarza od listopada do maja. 

4. Średnie zasolenie Bałtyku to około 7,5 promila (czyli 

jedną setną procenta). W porównaniu do średniego zasolenia 

oceanów (35 promili) jest to bardzo mało. 

5. INFORMACJA DLA MŁODSZYCH! Czy wiecie, że  

w morzu Bałtyckim żyją foki, między innymi foki szare, które 

są zagrożonym gatunkiem. 

To wszystko w tym miesiącu, ale zapraszam jeszcze do 

innych moich artykułów. 

Cześć! 
W świecie historii 

Alicja Drabarek 

WŁADYSŁAW II WYGNANIEC 

Władysławowi II Wygnańcowi brakowało zdolności 

politycznych i umiejętności rządzenia. Mimo sojuszy 

zawartych z władcami Rusi Kijowskiej, Czech i Cesarstwa 

Niemieckiego stopniowo tracił popleczników. W 1146 roku, po 

ostatecznej rozprawie z przyrodnimi braćmi, książę został 

pokonany militarnie, ekskomunikowany i musiał ratować się 

ucieczką. Schronienie znalazł na ziemiach niemieckich, ale - 

mimo podejmowanych prób - nigdy nie odzyskał panowania. 

Władysława II nie wspominają najlepiej także 

kronikarze, choć Wincenty Kadłubek winą za wszystko 

obarcza żonę Wygnańca Agnieszkę Babenberg. Z nią również 

związana jest historia, którą uznaje się za pierwszą wielką 

seksaferę w kręgach polskiej władzy. 



TORNISTER                                 numer 3 (134) – grudzień 2019 

- 46 - 

RELAKS PO SZKOLE 
Książka i ja 
Alicja Drabarek 

VII. NIECNY TROP 

CZYLI „CZYŻBY TO PANI HELENA?” 
 

Następnego dnia Eliza obudziła się dość wcześnie, 

ponieważ o godzinie 7:00. Wszyscy oprócz niej spali. 

Postanowiła się ubrać. Nie zamierzała iść dzisiaj na zajęcia do 

parku, co to to nie! Gdy się ubrała zastanawiała się co ma 

teraz robić, więc zeszła do kuchni i zrobiła sobie kanapkę ze 

swoją ulubioną pastą jajeczną. I myślała jakim sposobem ser 

znika z jej miasta. Po zjedzeniu śniadania usiadła na kanapie  

i włączyła telewizor. Były akurat poranne wiadomości. 

- Wczoraj wieczorem policja ustaliła ponad 1000 

kradzieży serów w mieście znajdującym się w okolicach 

Warszawy – powiedziała reporterka, która pojawiła się na 

ekranie telewizora. Eliza nie wierzyła swoim uszom. Spojrzała 

dokładnie na mapę, która pojawiła się za chwilę. Tak, to było 

miasteczko, w którym mieszkała Eliza. W tym momencie mama 

Elizy przyszła do salonu. 

- Cześć córciu, co oglądasz? – zapytała. 

- Podobno wczoraj policja odnotowała ponad 1000 

kradzieży serów! – odpowiedziała z wielkim zapałem Eliza. 

- Ciszej trochę, bo obudzisz panią Helenę. Miała tyle 

przeżyć wczoraj. Sama rozumiesz – zdaniem Elizy jej mama za 

bardzo troszczyła się o panią Helenę. 

- Tak, rozumiem – powiedziała Eliza. 
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- Ojej! Już w pół do dziewiątej! Przecież za pół godziny 

musisz pójść na zajęcia do parku! – teraz to mama zaczęła 

krzyczeć. 

- Nie chcę tam iść! Nie pójdę! – zdenerwowała się Eliza. 

Dlaczego ona musi tam iść, przecież nie jest już maluchem. 

Wydawało jej się to naprawdę niesprawiedliwe. 

- Pójdziesz i koniec kropka! – mama chyba naprawdę się 

zdenerwowała, bo zrobiła się czerwona jak burak, a to nie 

wróżyło nic dobrego. Lecz Eliza wcale się jej nie bała, wręcz 

przeciwnie wydawała się bardzo dzielna. Na szczęście po 

schodach zszedł tata, który obudzony ich kłótnią przerwał tą 

burzliwą rozmowę. 

- Co to za hałasy? – tata nie był zbytnio zadowolony 

zbudzeniem go ze snu. 

- Nasza córka nie chce iść na zajęcia do parku! 

- Tato, na te zajęcia chodzą same maluchy – to 

powiedziawszy Eliza zrobiła smutną minkę. 

- Nic na siłę, niech ci będzie, nie idziesz – tata był 

zupełnie zrezygnowany. Zrobiłby wszystko, 

aby mieć spokój.  

- Michał, ty też przeciwko mnie? – mama 

po tych słowach poszła do kuchni i zaczęła 

robić omlet. Tylko dla siebie. 

Koło południa Eliza udała się do biblioteki 

na spotkanie z Magdą. Ustaliły je w nocy, gdy 

do siebie SMS-owały. Magda już na nią 

czekała  w dziale z książkami kryminalnymi. 

Eliza nie mogła jaj znaleźć. Wreszcie 

usłyszała.  
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- Psyt – coś syknęło.  

- Kto tu jest? – krzyknęła przerażona dziewczynka. 

- To ja, Magda. Cicho bądź i chodź do działu  

z kryminałami. 

Eliza podeszła do Magdy i zapytała: 

-  To co robimy? 

- Musimy ustalić jakie mamy kryptonimy. Więc ja jestem 

„cwany lis”, a ty.. – Magda zaczęła myśleć. 

- Chyba raczej „chytry kruk”. Ha ha ha! – Elizie dopisywał 

humor. 

- Dlaczego kruk? 

- Bo masz czarne włosy, ha ha ha! 

Dla Magdy było to stanowczo za wiele. 

- Za to ty będziesz się nazywała „dziki dzik”! – Magda 

wybuchła jak tykająca już od dawna bomba.  

- Dziki dzik? Czy ci rozum odebrało? Dlaczego dzik? – 

Elizy to już tak nie rozbawiło. 

- Bo wyglądasz jakbyś z buszu wyszła – Magda nie miała 

lepszej riposty. Żadna z nich nie chciała się kłócić, więc obie 

naraz powiedziały: 

- Dość!  

W tym momencie to bibliotekarka nie wytrzymała. Była to 

Klara! Ta, która „zgubiła” ser!  

- Cisza, wy rozwydrzone bachory! 

Naprawdę się zdenerwowała. Dziewczyny od razy się 

uciszyły. 

- Przepraszamy – powiedziały chórem. 

- Jeszcze raz usłyszę wasze wrzaski, a wyproszę was  

z biblioteki! 
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Dziewczynki musiały wrócić do sprawy. Postanowiły, że 

kryptonimów nie będą używały. 

- Musimy przeprowadzić śledztwo – powiedziała Magda. 

- Masz rację. Dzisiaj obejdziemy osiedle za szkołą i ulicę 

Ogrodową. 

- Dobra, ja lecę już na obiad. Spotkamy 

się później, pa! – Magda wyszła z biblioteki, a 

zaraz po niej Eliza. Eliza poszła do domu, przed 

wejściem do mieszkania zobaczyła siedzącą na 

kanapie panią Helenę w papilotach na głowie i 

jakąś maseczką na twarzy.  

- A ty nie miałaś być w bibliotece? – rzekła 

jakby oburzona pani Helena. 

- Wróciłam wcześniej – Eliza wydawała się 

być w ogóle niewzruszona zdziwieniem pani Heleny. Poszła do 

kuchni i wyjęła sobie z lodówki kawałek łososia z wczorajszej 

kolacji. 

- Za godzinę będzie obiad! Zostaw tę rybę – pani Helena 

była praktyczną kobietą i nie lubiła, gdy obiad się marnował. 

- Nie mogę czekać na obiad. Za kilka minut wychodzę - 

Eliza wzruszyła ramionami i poszła na górę, żeby oznajmić 

mamie, że za chwilę wychodzi.  

Dziewczynka szybko wyszła z mieszkania. Przed blokiem 

czekała już na nią Magda. 

- Masz szczęście, że nie musiałam długo czekać. 

- Pani Helena zatrzymała mnie i wypytywała gdzie idę, po 

co i w ogóle. 

- Pani Helena jest u ciebie?    
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- Tylko na kilka dni, lecz dla mnie to wieczność – obie 

dziewczyny się zaśmiały i odeszły. Musiały się zastanowić kto 

mógł być sprawcą kradzieży sera. 

- Wiec kto ma predyspozycje do bycia złodziejem sera? – 

Magda lubi kryminały, a w przyszłości chciałaby zostać 

detektywem, dlatego bardzo ucieszyła ją ta sprawa  

z zaginięciem sera. 

- Może pan Adolf! Jest taki burzliwy i niemiły – Eliza 

miała podejrzenia co do swojego sąsiada, który odpowiada 

opryskliwie nawet swojej papużce.  

- Nieee. Pan Adolf jest za stary na złodzieja. To musi 

być ktoś młodszy, ktoś giętki i chudy, żeby mógł… e … mógł. Ej! 

Tak w ogóle to jak ten złodziej kradnie ser? 

- Nie mam pojęcia. Chociaż… już wiem! Ostatnio 

zauważyłam jakąś nową rurę w naszej lodówce, ale myślałam, 

że to jakiś sposób wentylacji czy coś w tym stylu. 

- Ty masz głowę dziewczyno! Ja też widziałam taka jakby 

rurę, lecz się nią nie interesowałam. Ale i tak uważam, że 

powinnyśmy przeprowadzić wywiad z mieszkańcami naszego 

miasta. 

- Masz całkowitą rację, ale jak będziemy obchodzić po 

dwie ulice każdego dnia to zajmie nam to wieki. 

- Jest dopiero piętnasta, obejdziemy dziś tyle ulic ile 

będziemy mogły.  

- Zgoda? 

- Zgoda! 

Dziewczyny miały w sobie tyle zapału, że w trzy dni 

obeszły całe miasto! 

- O, jestem wyczerpana. 
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- A myślisz, że ja nie? Ale uważam, że najgorszym 

wywiadem, który przeprowadziłyśmy był ten z panią Milewską. 

- Tą z Ogrodowej? Nie, najgorszy był z panem Kazikiem z 

Pocztowej. 

Mogłyby  przekomarzać się tak przez cały dzień, gdyby 

nie to dziwne zajście… 

Coś zaczęło szurać po ogródku znajdującym się koło 

bloku, przy którym właśnie przechodziły. 

- Eliza, co to było? 

- Nie mam pojęcia. 

Szmery były coraz głośniejsze. Dziewczynkom głosy 

ugrzęzły  w gardłach. Lecz nagle…  

- Witam panienki! 

- Aaaaaaaaa! – Eliza z Magdą zbladły jak ściany, ale gdy 

dokładniej się przyjrzały zobaczyły, że nie było to nic 

strasznego tylko pan Mateusz cały umorusany ziemią  

z ogródka. Pan Mateusz był ogrodnikiem w jednym z bloków 

przy ulicy Akacjowej. Bardzo lubił panią Helenę i zawsze się  

o nią dopytywał, tak było i tym razem. 

- Dziewczynki, nie bójcie się mnie. Przecież to ja, 

Mateusz-ogrodnik. 

-  Wiemy. Przepraszamy, jesteśmy zmęczone. 

- Oj, dobrze, dobrze. Czy przypadkiem nie wiecie kiedy 

pani Helena przyjedzie do naszego miasteczka? 

- Pani Helena przez kilka dni pomieszkuje u mnie. 

- Aha, a kiedy mógłbym ją odwiedzić?    

 

TRZASK! SZMYYRRR! 
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- Myślę, że dziś. 

- To wspaniale! Powiedz jej, że przyjdę o osiemnastej. 

- Dobrze, do widzenia! 

- Do zobaczenia dziewczynki! 

- Ej, czy mi się zdaje czy pan Mateusz zakochał się  

w pani Helenie? – Magda snuła 

podejrzenia, lecz w całkiem innej 

sprawie niż powinna. 

- Chyba masz rację. Ale 

pomyślmy kto może być sprawcą 

kradzieży sera. 

- Myślę, że to Benek. 

- Benek z naszej klasy? 

- Tak, dlaczego nie? Przecież 

jest chudy, giętki, i w dodatku nie ma lepszej osoby w klasie  

z wuefu niż on. 

- Mówisz tak, bo ciągał cię kiedyś za warkocze. 

- Uwierz, to nie było miłe. 

- Jednak moim typem jest „Rudy”. 

- Jaki rudy? 

- Taki dryblas z szóstej klasy.  

- Chyba wiem o kogo chodzi. Wiesz co? Tak naprawdę to 

nikt nie pasuje mi do naszego wyobrażenia złodzieja sera. 

- Jak to? 

- Pomyśl, komu chciałoby się przeciskać przez ciasne rury 

tylko po jakiś głupi ser. 

- W sumie… ale przez rurę można wciągać ser. 

Dziewczyny główkowały kto mógłby chcieć mieć cały ser 

dla siebie. 
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- Wiem! Wiem, kto mógł chcieć mieć ser! – Eliza była 

prawie na sto procent pewna, że jej odpowiedź będzie dobra. 

- Kto? 

- Pani Helena! 

Magda zamarła. Jak mogły się nie domyślić wcześniej, że 

to pani Helena. Lubi ser, jest wredna i… i… 

- Dlaczego pani Helena? 

- Po pierwsze lubi ser, po drugie jest wredna, po trzecie: 

zauważyłam u niej w pokoju jakąś dziwną pompkę ze 

śmierdzącym płynem w środku. 

- Aha. Nie mam więcej pytań. Jestem padnięta, wracajmy 

do domów. 

- Okej, to pa! 

Eliza wróciła do domu i miała plan. 

 
- Dzień dobry Elizko! Jak ci minął dzień? 

No nie! Eliza znowu trafiła na panią Helenę, tylko że tym 

razem zmywającą naczynia po obiedzie. 

 - Spóźniłaś się na obiad, właśnie zjedliśmy. 

- I tak nie byłam głodna. Po co pani zmywa? Mamy 

zmywarkę. 

- Ja nie ufam sprzętom elektrycznym. 

Eliza usiadła przed telewizorem, lecz nie mogła usiedzieć 

spokojnie. Ale nagle… 

- To pani ukradła ser z całego miasteczka! – Elizę jakby 

coś od środka rozsadziło. 

- Co ty mówisz?       

 

JJJJJYYY 
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- Chciała nas pani zmylić tym zniknięciem sera.  

- Jak śmiesz ty… ty… 

- Proszę nie kłamać, przecież obie dobrze wiemy kto to 

zrobił! 

- Przestań nieznośny dzieciaku! To ja zostałam 

pokrzywdzona! Jestem za stara, żeby robić takie głupoty! 

Ta kłótnia trwałaby do wieczora, gdyby nie tata, który 

zszedł z góry. 

- Co tu się dzieje?! – krzyknął. 

- Michale, twoja córka mnie oskarża o rzeczy, których  

w najśmielszych snach nie odważyłabym się zrobić! – pani 

Helena też nie była  w najlepszym humorze. 

- O co cię oskarża? – tata zadał pytanie. 

- O kradzież sera z miasteczka. 

- Niech pani nie kłamie – Eliza mimo wszystko chciała 

dopiąć swego. 

- Córciu zrozum pani Helena tego nie zrobiła. 

- To jak wytłumaczysz to, że u niej w pokoju stoi jakaś 

butelka z pompką i śmierdzącym płynem w środku? 

- To moje perfumy, pusta pało! – pani Helena dała ponieść 

się emocjom. 

- Nie odzywaj się tak do mojej 

córki! – tata zrobił się czerwony, jak 

pomidor. 

- Spokój tam na dole! Tu się 

książkę czyta! – mama, jak gdyby 

nigdy nic poprosiła o ciszę. Na prośbę 

mamy wszyscy, jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki umilkli. 
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Kącik kulinarny 
Paulina Skoniecka 

 

Pyszne, domowe racuszki 
Składniki na rozczyn z  drożdży: 

- szklanka ciepłego mleka 

- 5 dag drożdży 

- łyżka mąki 

- łyżeczka cukru 

 

Składniki wymieszaj, zostaw do wyrośnięcia.  

 

Składniki na ciasto: 

- pół kilograma mąki 

-3 jajka 

-łyżka cukru 

-opakowanie cukru waniliowego 

 

-olej do smażenia 

 

Wszystkie składniki połącz z poprzednio przygotowanym 

rozczynem. Ciasto zostaw do ponownego wyrośnięcia. Racuszki 

smaż na rozgrzanym oleju z obu stron. Do wzbogacenia smaku 

możesz je podawać z cukrem pudrem lub innymi słodkościami 

np. konfitury czy nutella. 

 

SMACZNEGO!!! 
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Ciekawostki o… 
…PODBOJU PRZESTWORZY 

Adam Ostrowski 

 

Amerykańscy bracia Orville i Wilbur Wright konstruują 

w 1903 roku pierwszy udany aeroplan. Dwupłatowiec ‘’Flier 1’’ 

przebywa ok. 250 m. Brytyjczycy Alcock i Brown jako pierwsi 

przelatują nad Atlantykiem. W tym samym czasie europejscy 

wynalazcy projektują pierwsze śmigłowce. Odtąd regularnie 

latające samoloty z pasażerami i ładunkiem docierają do 

wszystkich zakątków świata. 

 

Opowiem wam o … 
WIELKIEJ STOPIE 

Grzegorz Kurmanowski 

Wielka Stopa - mityczne zwierzę, 

które według niepotwierdzonych 

(kilkudziesięciu tysięcy) relacji żyje  

w Górach Skalistych i w sąsiednich 

regionach (USA i Kanada). Niektóre 

relacje wskazują na obecność stworzenia 

w rejonie Wielkich Jezior i w południowych stanach USA,  

a nawet na Wschodnim Wybrzeżu USA. Nazwa pochodzi od 

ogromnych śladów łap (stóp?), które były najczęstszym 

znakiem jego obecności.  
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Żadne wiarygodne dowody nie potwierdziły jak dotąd 

istnienia „Wielkiej Stopy” (nie znaleziono kości czy ciała, a 

fragmenty domniemanego futra okazały się sierścią znanych 

zwierząt lub niemożliwe do identyfikacji). Są tylko dowody 

pośrednie i niepewne: naoczni świadkowie, niedojedzone 

resztki pokarmu, przypisywane tej istocie odchody itp Już 

pierwsi biali osadnicy w Ameryce Północnej słyszeli od Indian 

opowieści o „leśnym człowieku”, kradnącym im zapasy. Znane 

są indiańskie rzeźby kamienne i drewniane maski, 

przedstawiające głowy, podobne do małpich. Jedno z plemion 

wybrało „Wielką Stopę” jako zwierzę totemiczne. Jednak 

fakt, że „Wielka Stopa” istniała w mitologii nie oznacza, że 

istniała naprawdę. W 1811 w Górach Skalistych zauważono 

ślady „Wielkiej Stopy” odbite w śniegu. W 1893 Theodore 

Roosevelt opublikował zasłyszaną historię o „tajemniczej 

leśnej istocie”. W 1924 kilku górników twierdziło, że zostali 

zaatakowani przez grupę „wielkich małp” (miejsce zdarzenia 

nazwano „Ape Canyon„, „Małpi Wąwóz”). W latach 40. i 50. 

kilkunastu świadków stwierdziło, że widziało „Wielką Stopę”. 

20 października 1967 Roger Patterson i Robert Gimlin w Bluff 

Creek (Kalifornia) po raz pierwszy sfilmowali legendarną 

istotę. Film jest jednak niewyraźny, a zwierzę sfilmowane z 

dużej odległości. W 1995 domniemana „Wielka Stopa” została 

znowu sfilmowana. Ale czy istnieje naprawdę ? 
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HUMOR I HUMOREK 
Gogol Krzysztof 

 

Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, 

to popraw swoją jedynkę z matematyki. 

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 

 

Mały Giovani, który jest synem szefa sycylijskiej mafii pisze 

list do św. Mikołaja: 

- "Mikołaju! Jak z pewnością wiesz, przez cały rok byłem 

grzeczny i sprawiłbyś mi wielką przyjemność przynosząc 

kolejkę elektryczną". 

W tym momencie koło pokoju chłopca przechodzi ojciec, więc 

mały Giovani zaczyna pisać list od nowa: 

- "Mikołaju, byłem grzeczny, więc przynieś mi dwie kolejki 

elektryczne". 

Ojciec chłopca wchodzi do środka z kilkoma mafiosami, więc 

Giovani zaczyna pisać list po raz trzeci: 

- "Mikołaju, jeśli chcesz jeszcze 

kiedykolwiek zobaczyć swoją matkę..." 

 

Po świętach Bożego Narodzenia do 

psychiatry przychodzi mały Jasio i mówi: 

- Panie doktorze, z moim tatą jest coś nie 

w porządku. Przed kilkoma dniami przebrał 

się za starego dziadka i twierdził, że 

nazywa się św. Mikołaj!  
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Na lekcji przed świętami Bożego Narodzenia pani rozmawia  

z dziećmi o tym, kim chciałyby zostać w przyszłości. Uczniowie 

wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, 

policjantów. W końcu pani pyta Jasia, kim chciałby zostać. 

– Chciałbym zostać Świętym Mikołajem – odpowiada chłopiec. 

– Czy dlatego Jasiu, że Święty Mikołaj roznosi prezenty  

i sprawia tyle radości ludziom? – pyta uradowana nauczycielka. 

– Nie, dlatego, że Mikołaj pracuje tylko raz w roku. 

 
 

KĄCIK  MŁODEGO CZYTELNIKA 
KSIĄŻKA DLA NAJMŁODSZYCH 

Alicja Drabarek  

Hej! Zazwyczaj staram się polecać wam książki 

uniwersalne, lecz tym razem wybrałam coś idealnego dla 

małych księżniczek. Jest to seria książek pt. „Przebieranki z 

marzeń” autorstwa Jenny Olfield. W serii ukazują się 4 tomy: 

aksamitny płaszcz, atłasowa suknia, szklane pantofelki oraz 

diamentowy diadem. Każdy z tomów jest kontynuacja 

poprzedniego, więc warto przeczytać wszystkie. W każdej 

książce znajdziemy kartonową figurkę do wycięcia. Książka 

opowiada o dziewczynce o imieniu Amber, która za sprawą 

starych ubrań swojej mamy trafia do świata znanej każdemu 

dobrze bajki pt. „Kopciuszek”. Co jakiś czas Amber wraca do 

domu, w którym opowiada swoim przyjaciółkom o tym, co je 

tam spotkało. Co stanie się z Amber? Czy poradzi sobie w roli 

Kopciuszka? Tego dowiecie się po przeczytaniu tej miłej 

lektury. 
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Pomocne wierszyki 
Alicja Drabarek  

Wierszyki do pomocy nauki tabliczki mnożenia  

przez 4 i 5. 

Brzydkie kaczątko stało się łabędziem  

Cztery razy cztery to szesnaście będzie 

Smok Wawelski i Krakowskie przedmieścia  

Cztery razy pięć równa się dwadzieścia 

Kot w butach szlacheckie miał maniery  

Cztery razy sześć to dwadzieścia cztery 

Bazyliszek nie był łosiem  

Cztery razy siedem to dwadzieścia osiem 

Kopciuszek oba pantofelki ma  

Cztery razy osiem to trzydzieści dwa 

Czerwonego kapturka zły wilk chciał zjeść  

Cztery razy dziewięć to trzydzieści sześć 

Na gorącą czekoladę mam wielką chęć  

Pięć razy pięć to dwadzieścia pięć 

Haloween to czas strasznych opowieści  

Pięć razy sześć równa się trzydzieści 

Do wspólnej zabawy przyjaciół wkręć  

Pięć razy siedem to trzydzieści pięć 

Na drzewach kolorowych liśćmi wiatr szeleści  

Pięć razy osiem równa się czterdzieści 

By uwiecznić chwilę, zrób kilka zdjęć  

Pięć razy dziewięć to czterdzieści pięć 
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
wyszukały Emila Pietrzak i Weronika Peciak 
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