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TORNISTER  

MIESIĘCZNIK 
UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W KAŁUSZYNIE 

numer 7 (130) – kwiecień 2019          nakład 100 sztuk  CENA 2,00 zł 
 

Radosnych Świąt Wielkanocnych 

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia Wiosny 

i wiarą w sens życia!  

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego 

oraz smacznego Święconego w gronie 

najbliższych osób 

Życzy Zespół Redakcyjny ”Tornistra” 
 Zdobywca IV miejsca w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 

Szkolnych MAM Forum Pismaków 2016  

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

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

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

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

Daty, które warto zapamiętać   

Kwiecień 
1. kwietnia – Prima Aprilis  

2. kwietnia - Międzynarodowy Dzień 

Książki Dla Dzieci 

3. kwietnia - Dzień Tęczy 

4. kwietnia – Międzynarodowy Dzień 

Wiedzy o Minach 

5. kwietnia - Dzień Leśnika i Drzewiarza  

6. kwietnia - Światowy Dzień Sportu 

7. kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia  

8. kwietnia – Światowy Dzień Romów  

9. kwietnia - Światowy Dzień Gołębia 

10. kwietnia - Dzień Rodzeństwa 

11. kwietnia - Dzień Radia 

12. kwietnia - Dzień Czekolady 

13. kwietnia - Dzień Scrabble 

14. kwietnia - Dzień Patrzenia się w Niebo 

15. kwietnia - Światowy Dzień Sztuki 

16. kwietnia – Dzień Sapera 

17. kwietnia - Międzynarodowy Dzień Paskudy 

18. kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 

19. kwietnia - Dzień Czosnku      

https://www.kalendarzswiat.pl/dzien_lesnika_i_drzewiarza/
https://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_zdrowia/
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20. kwietnia - Dzień Języka Chińskiego 

21. kwietnia – Święto Zmartwychwstania Pańskiego 

22. kwietnia – Śmigus Dyngus, Międzynarodowy Dzień Ziemi 

23. kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

24. kwietnia - Europejski Dzień Śniadania 

25. kwietnia - Dzień Sekretarki 

26. kwietnia – Światowy Dzień Własności Intelektualnej 

27. kwietnia – Światowy Dzień Grafika 

28. kwietnia - Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego 

29. kwietnia - Międzynarodowy Dzień Tańca 

30. kwietnia - Ogólnopolski Dzień Koni 

 

 

Z REDAKCJI „TORNISTRA” 
Krzysztof Gogol 

 

Praca, praca, praca. Dzięki niej prezentujemy kolejny numer 

naszego miesięcznika. Nawiązujemy w nim do Świąt 

Wielkanocnych. Prezentujemy bardzo ciekawy wywiad oraz 

kolejną krzyżówkę konkursową. Mamy też interesujący quiz  

i wiele atrakcyjnych stron dla młodych czytelników. 

Miłej lektury! 
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ŻYCZENIA OD EKSPERTA 
Życzenia wielkanocne od Pana Dyrektora 

 

A jajajajaj! 

Jak ten czas szybciutko pędzi !! 

Przecież nie tak dawno, przecież 

kilka chwil temu składałem Wam 

życzenia na okoliczność  Świąt 

Bożego Narodzenia  

i nadchodzącego Nowego Roku.  

A tu już Wielkanoc puka do nas. 

Wielkanoc, czyli i Wiosna. 

Wiosna, czyli i nowe otwarcie. 

Nowe otwarcie, czyli nowe budzące się życie. 

Więc jakieś może nowe postanowienia? 

Miejcie postanowienia i wytrwajcie w nich. 

Niech z waszego wielkanocnego jajka wykluje się 

wartościowy pomysł. 

Niech z następnego wykluje się dość siły, by 

realizować wytrwale wiosenno wielkanocne 

postanowienia. 

I tyle Wam życzę. 

I oczywiście – wszystkiego co najlepsze !!! 
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WYWIAD MIESIĄCA 
Krzysztof Gogol 

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 

prezentujemy Wam wywiad przeprowadzony z Kapłanem  

M. Zbigniewem Nawarą – proboszczem parafii Kościoła 

Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej  

w Wiśniewie (gmina Jakubów), stałym czytelnikiem  

i prenumeratorem naszego miesięcznika.  

 

Redaktor: Niech będzie pochwalony Przenajświętszy 

Sakrament.  Czy zechciałby Brat Kapłan udzielić kilku 

odpowiedzi na nasze pytania? 

Kapłan: Teraz i zawsze i na wieki, wieków. Amen.  

Tak, jeśli będą umiał. 

 

Redaktor: Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie różnych 

wyznań. Są wśród nich również Mariawici. Dlatego 

chcielibyśmy dziś poznać Kapłana nieco bliżej. Skąd Kapłan 

pochodzi? Jakim Kapłan był uczniem?  

Kapłan: Pochodzę z parafii mariawickiej w Gniazdowie, to 

jest na południe od Częstochowy. A uczniem byłem, biorąc 

pod uwagę wszystkie cechy jakimi powinien odznaczać się 

uczeń, myślę, że średnim. 

 

Redaktor: Czy od zawsze wiedział Kapłan, że zostanie 

duszpasterzem? Skąd taka decyzja? 
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Kapłan: Nie mogłem wiedzieć, ale od zawsze chciałem być 

Kapłanem. Wychowywałem się blisko Kościoła, a w domu 

rodzinnym było dużo czasu na modlitwę.  

 

Redaktor: Najmilsze zdarzenie w Kapłana 

życiu, związane z Kościołem? Jakie są Kapłana 

zainteresowania? 

Kapłan: Myślę, że mój jubileusz kapłański - 

25 lat. Ponieważ dałem radę wytrwać i tak po 

ludzku nie zawieść w pracy kapłańskiej. 

Zainteresowania? Różne, i związane z posługą 

kapłańską, i z obozami młodzieżowymi - lubię 

spływy kajakowe, i pszczelarstwo. Bo Kapłan, 

który nie ma „dobrych” zainteresowań, 

zazwyczaj może sięgnąć po te „złe”.  

 

Redaktor: Najważniejszy dla Kapłana cytat z Biblii, to…… , 

motto w pracy kapłańskiej. 

Kapłan: Biblia ważna jest w całości, nie we fragmencie.  

A cytaty pomagają nam właściwie rozwiązać nasze problemy, 

czy umacniają ducha.  

A moim mottem w służbie kapłańskiej jest: „Adorujmy 

Chrystusa Króla panującego nad Narodami” (Ps.94) 

 

Redaktor: Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego. 

Zechciałby Kapłan przekazać kilka słów naszym czytelnikom.  
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Kapłan: Niech Ten Zmartwychwstały i Zwycięski Pan 

błogosławi redakcji i czytelnikom „Tornistra”. 
 

Redaktor: Dziękuję za odpowiedzi do wywiadu. W imieniu 

zespołu redakcyjnego, życzę Bratu Kapłanowi wielu łask 

bożych w dalszej służbie kapłańskiej oraz błogosławieństwa 

bożego na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego.  

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. 
 

Kapłan: Dziękuję. 

Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. 

CO W SZKOLE PISZCZY 
WYCIECZKA KLAS VI 

Krzysztof Gogol 

Dnia 12 marca odbył się wyjazd klas VI do Siedlec. 

Wyruszyliśmy po godzinie 8. Pierwszym punktem naszego 

wyjazdu był pobyt w Parku Trampolin. Fajna to była zabawa. 

Skakanki, rzucanki i odbijanki, można się odstresować i na 

chwil kilka zapomnieć o szkole. Potem był posiłek w Galerii 

Siedlce, gdzie kupowaliśmy frytki, kurczaka, desery - bez 

reklamowania firm  . I wreszcie kino, i komedia, chyba 

najbardziej przypadła do gustu dziewczynom   Do domów 

wróciliśmy po godz. 14.00. 
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Z ŻYCIA ZERÓWEK 
Pani Magdalena Gójska- Gogol 

 

W marcu zerówkowicze w pełni uczestniczyli w życiu szkoły. 

Jak zawsze działo się wiele. 

8 i 10 marca to dwie daty ważne dla kobiet i mężczyzn, ale 

też dla dziewczynek i chłopców. I my uczciliśmy nasze święto, 

wręczając sobie nawzajem upominki oraz uczestnicząc  

w koncercie zespołu Limbos, który już od wielu lat występuje 

w naszej szkole właśnie z okazji dnia Kobiet. 

13 marca najmłodsi uczniowie naszej szkoły, wspólnie  

z kolegami i koleżankami z klas I-III  obejrzeli na dużym 

ekranie film pt. „Piotruś Królik”. 

21 marca wspólnie z uczniami szkoły przywitaliśmy Wiosnę. 

Już kilka dni wcześniej w salach i na korytarzu oddziału 

przedszkolno - świetlicowego zawitały dekoracje wiosenne. 

Dzieci podczas zajęć uczyły się rozpoznawać pierwsze oznaki 

wiosny. Wykonywały prace plastyczne o wiośnie. Sam dzień 21 

marca był jak co roku obchodzony szczególnie. Uczniowie 

zerówek, podobnie jak innych klas, przygotowali kukłę 

Marzanny. Hucznie witali Wiosnę i żegnali Zimę. A potem 

wyruszyli na poszukiwanie oznak Wiosny! Czy znaleźli? 

Przekonamy się już wkrótce. Nie omieszkam wspomnieć  

o bocianie, który przywitał 

wszystkich uczniów 

podstawówki… ale cii 

więcej oznak wiosny 

muszą wskazać 

najmłodsi. 



TORNISTER                                 numer 7 (130) – kwiecień 2019           

- 10 - 

 

Pani Izabela Jackiewicz 

Dzień dobry! Cześć! Witajcie ponownie!...Przed nami 
przerwa świąteczna, więc mam nadzieję, że znajdziecie 

chwilę czasu na poczytanie wieści z Chrościc.... Życzę więc 
miłej lektury..... 

13 marca do naszej szkoły zawitał Cyrk „Luna”. Artyści 
przygotowali dla nas wiele niespodzianek. Niewątpliwie jedną  
z nich okazał się słoń Jumbo, który już w pierwszych chwilach 
swojego występu spowodował ogrom śmiechu i radości, a jego 
sprawności fizycznej pozazdrościł niejeden z nas. Zabawnie 
zaprezentował się kowboj oraz dwóch klaunów, którzy włączając 
publiczność pozwolili nam w aktywny sposób współtworzyć to, co 
działo się na scenie. Wiele emocji wzbudził pokaz pytona tygrysiego 
oraz kota Pumy. Cyrk „Luna” dostarczył nam niezapomnianych 
wrażeń, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 

„Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty......” 

„Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 
Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty” 

Marek Grechuta 

W większości kultur początek wiosny nierozerwalnie wiąże się  
z symboliką budzącego się życia po zimowym uśpieniu. Jest to 
wynik naturalnych zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie  
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wiosennym, takich jak stopniowe zwiększanie aktywności zwierząt 
zapadających w sen zimowy, pojawianie się ptaków powracających 
po okresie zimowym z cieplejszych rejonów świata, wypuszczaniu 
pędów, liści i kwiatów przez rośliny, czy też początek prac rolnych 
na polach uprawnych. Początkowi wiosny towarzyszą również 
różne tradycje ludowe. Jednym z głównych obyczajów kojarzonych 
z początkiem wiosny jest topienie wykonanej ze słomy, specjalnie 
przystrojonej kukły, przedstawiającej Marzannę – słowiańską 
boginię zimy i śmierci (w dawniejszych czasach występował 
również zwyczaj podpalenia Marzanny, poprzedzający jej 
utopienie). Akt ten miał podkreślić zakończenie pory zimowej  
i przyjście wiosny, a wraz z nim narodzenie się nowego życia. 
Obecnie tradycja topienia Marzanny kultywowana jest 
głównie w ramach życia szkolnego i związana jest 
bezpośrednio z datą 21 marca (stanowiącą Święto 
Wiosny i jej początek). Aby tradycji stało się zadość 
wykonaliśmy Marzanny- kolorowe kukły 
symbolizujące zimę, a następnie wyruszyliśmy  
z barwnym pochodem, aby z płomieniami palonych 
Marzann odgonić Panią Zimę i przywołać Panią 
Wiosnę, która w tym roku przywitała nas mało 
wiosenną aurą.. Na szczęście Marzanna, jako symbol 
zimy została zniszczona, a my mamy nadzieję, że 
wiosenne słońce zagości u nas na stałe-:) 

21 marca kojarzy się nam nie tylko z nadejściem wiosny.  
W tym dniu obchodzimy również Światowy Dzień Poezji, 
ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Główne uroczystości 
tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja 
czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. 
UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma "dać nowy impuls, aby 
docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne  
i międzynarodowe ruchy poetyckie". Powinniśmy być dumni, że 
nasza ziemia zrodziła wielu wybitnych autorów, a polska poezja 
jest najbardziej cenioną na świecie formą wypowiedzi artystycznej. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
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Erupcja talentów rozpoczęła się w okresie romantyzmu  
i nieprzerwanie trwa do dziś. Warto tu wspomnieć o takich 
postaciach jak Jan Kochanowski, Leopold Staff, Juliusz Słowacki  
i wielu innych, a przede wszystkim o laureatach Nagrody Nobla w 
dziedzinie literatury – Wisławie Szymborskiej i Czesławie Miłoszu. 
My również przyłączyliśmy się w tym roku do obchodów tego 
święta. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności 
podczas konkursu recytatorskiego. Nie zabrakło wierszy 
ulubionych poetów takich jak Julian Tuwim, Jan Brzechwa, Dorota 
Gellner i wielu innych. 

A oto lista zwycięzców: 

I miejsce 

Tomasz Domański – kl. II 

Maja Domańska – kl. O 

Nikola Zalewska- Oddział Przedszkolny 

II miejsce 

Małgorzata Sławińska – kl. II 

Magda Abramowska – kl. O 

Lena Wąsowska – Oddział Przedszkolny 

III miejsce 

Krystian Wąsowski – kl. II 

Dawid Jachna - kl. II 

Szymon Marciniak -kl.0 

Marysia Komuda – Oddział Przedszkolny 

Wyróżnienie 

Weronika Śledziewska – kl.0 

Mateusz Sławiński – kl.0 

Serdecznie Gratulujemy!!!! 

 



TORNISTER                                 numer 7 (130) – kwiecień 2019           

- 13 - 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z w/w wydarzeń na naszą 
stronę internetową fsp.chroscice@wp.pl. 

Do zobaczenia w kolejnym numerze...Pozdrawiamy Was 
cieplutko i..... 

 
        ŻYCZYMY RADOSNYCH ŚWIĄT 

WIELKANOCNYCH, PEŁNYCH MIŁOŚCI, 
WIOSENNEGO NASTROJU I RODZINNEGO CIEPŁA  

ORAZ MOKREGO ŚMIGUSA DYNGUSA-:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

javascript:void(0)
mailto:tornistersp@onet.pl
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CZY MOGĘ CI POMÓC? 
Pani pedagog Agnieszka Borucińska 

CZY MOŻEMY LEPIEJ POROZUMIEWAĆ SIĘ  

Z INNYMI? 

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego ludzie Cię unikają 

albo dlaczego nie potrafisz spokojnie wyrazić swoich racji, 

dlaczego z jednymi osobami łatwo nawiązujesz kontakt,  

a z innymi idzie Ci jak po grudzie? Może warto przyjrzeć się 

temu, w jaki sposób porozumiewasz się z innymi ludźmi. To,  

w jaki sposób komunikujemy się z innymi wpływa na to, czy 

ludzie chcą z nami przebywać, dzielić się swoimi troskami  

i radościami. 

Nieumiejętne komunikowanie się pogarsza relacje  

z innymi, wywołuje negatywne uczucia u rozmówców (złość, 

irytacja, gniew, rozżalenie, itp.). Czasem nie zdajemy sobie 

sprawy z błędów, jakie popełniamy w trakcie rozmów z innymi. 

Co utrudnia porozumiewanie się z innymi? 

1. niedostatecznie uważne słuchanie: 

- niedopuszczanie innych do głosu, przerywanie, 

zajmowanie się innymi rzeczami, itp. 

2. brak „wspólnego języka”: 

- rozmówca używa naukowego lub środowiskowego żargonu; 

3. negatywny stosunek do rozmówcy: 

- z góry zakładamy, że z tą osobą na pewno nie dojdziemy 

do porozumienia; 

4. niewłaściwe miejsce lub/i czas rozmowy: 
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- jesteśmy spóźnieni, nie mamy czasu na rozmowę, ale nie 

potrafimy tego powiedzieć naszemu rozmówcy, udajemy, że 

go słuchamy, nerwowo patrząc na zegarek; 

- wkoło jest głośno, ciągle ktoś lub coś przerywa rozmowę; 

5. przekazywanie sprzecznych komunikatów, nasze 

ciało nie odzwierciedla tego co mówimy: 

- mówimy, że wszystko jest w porządku, a ze złości 

zaciskamy pięści; 

- mówimy podniesionym tonem twierdząc, że jesteśmy 

spokojni.                                                                                       

Lista umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi 

Nikt z nas nie żyje w próżni. Otaczają nas ludzie.  

Z jednymi dogadujemy się lepiej, z innymi gorzej. Można się 

jednak przyczyniać do tego, żeby współżycie z innymi ludźmi 

było lepsze. Jest to kwestia  pewnych umiejętności. Oto kilka 

z nich:         

 
 



TORNISTER                                 numer 7 (130) – kwiecień 2019           

- 16 - 

Rozumienie 

Potrafię dostrzegać pragnienia i potrzeby innych ludzi 

oraz ich punkt widzenia na różne sprawy. Umiem sobie 

wyobrazić, co myślą ludzie w różnych sytuacjach. 

Życzliwość 

Umiem wyrażać w stosunku do innych ludzi, że ich lubię  

i szanuję. Potrafię sprawiać komuś przyjemność. Potrafię 

pomóc, gdy tego potrzebuje. 

Autentyczność i otwartość 

Umiem być sobą i nie ukrywam się za jakimiś maskami. 

Nie udaję kogoś innego niż jestem. Inni wiedzą, jaki jest mój 

stosunek do różnych spraw. Umiem okazać co czuję i potrafię 

mówić co myślę. Nie muszę ujawniać wszystkich swoich 

tajemnic, ale potrafię być szczery i otwarty. 

Odwaga 

W życiu zdarzają się trudne sytuacje, w których 

człowiek ma prawo odczuwać obawę, a mimo to nie ucieka. 

Potrafię przezwyciężyć swój lęk, gdy mi na kimś zależy, choć 

obawiam się odrzucenia, gdy trzeba powiedzieć niepopularną 

prawdę, stanąć po stronie słabszego, przyznać się do winy. 

Tolerancja 

Potrafię zrozumieć, że ludzie mogą w różnych sprawach 

mieć inne poglądy niż moje i mogą postępować inaczej niż ja 

bym to zrobił, nawet gdy mi się to nie podoba. Umiem 

akceptować innych. 

 

W szkole, w domu jest wiele okazji aby te umiejętności 

rozwijać, doskonalić. Powodzenia! 
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WIELKANOC 
Wielkanoc, inaczej Uroczystość  

Zmartwychwstania Pańskiego,  

główne i najstarsze święto 

chrześcijańskie,  

doroczna uroczystość 

upamiętniająca 

zmartwychwstanie Chrystusa. 

Zastanawiacie się dlaczego data Wielkanocy 

nie wypada co roku w tym samym dniu?! 
Data obchodzenia Wielkanocy była w starożytności 

przedmiotem sporu. Z początku świętowano ją w dzień Paschy, 

później Wielkanoc przypadała na niedzielę, gdyż 

zmartwychwstanie nastąpiło w ten dzień tygodnia. W IV w. 

ustalono, że Wielkanoc przypada w 1. niedzielę po 1. wiosennej 

pełni księżyca, w związku z czym jej data jest zmienna (od 21 

III do 25 IV) i tak samo daty świąt od niej zależnych 

(Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Boże Ciało.) 

Obecna odmienność daty Wielkanocy w prawosławiu wynika ze 

stosowania w nim kalendarza juliańskiego. 

 

O ZWYCZAJACH WIELKANOCNYCH 
Kinga Mielczarek 

O których obrzędach i zwyczajach pamiętamy w Wielkanoc  

i kultywujemy je od lat? Ten radosny czas obfituje w wiele 

zwyczajów. Większość z nich znane jest od średniowiecza  

i praktykowane do dziś.       

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zmartwychwstanie;4001853.html
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Najpopularniejsze tradycje, zwyczaje i obrzędy wielkanocne 

to te kultywowane w okolicach Wielkiej Nocy.  

Niedziela Palmowa - symbolizuje przybycie Jezusa Chrystusa 

do Jerozolimy. Rozpoczyna Wielki Tydzień. Kiedyś w Polsce 

nazywa „Wierzbną”, ponieważ gałązki wierzby zastępowały 

palmy.  

Zakaz pieczenia chleba – w okresie tygodnia przed Niedzielą 

Palmową aż do Wielkiego Tygodnia gospodynie nie mogły 

wypiekać chleba. Złamanie zakazu groziło sprowadzeniem na 

całą wieś suszy. Dlatego winna gospodyni zostawała ukarana 

poprzez wyrzucenie jej i jej garnków do pobliskiej wody. 

Pogrzeb żuru i śledzia – w dawnych czasach okres postu był 

bardzo ściśle przestrzegany, ograniczano wtedy spożywanie 

praktycznie wszystkiego, mięsa, cukru nawet nabiału. Jedzono 

praktycznie tylko żur i śledzie. Dlatego w Wielki Piątek  

z radości ku końcowi postu, urządzano tzw. pogrzeb żuru  

i śledzia. Wszyscy mieszkańcy wsi z okrzykami radości 

zakopywali w przygotowanym dole „znudzone” pożywienie,  

z którym rozstawali się na cały rok. W niektórych regionach 

Polski zasypywano dodatkowo garnek z popiołem, który 

symbolizował koniec smutku i nadejścia radości.  

Święconka – w Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów, 

które później spożywamy na świąteczne śniadanie. Ta 

pogańska tradycja została uświęcona przez Kościół. Choć 

zwartość koszyczka różni się w zależności od regionu, to  

w każdym nie może zabraknąć: jajka, baranka, soli chleba, 

kiełbasy i chrzanu.  

 



TORNISTER                                 numer 7 (130) – kwiecień 2019           

- 19 - 

Pisanki – pochodzenie tradycji malowania pisanek nie jest do 

końca znane. Każdy kolor symbolizuje coś innego. Fioletowy  

i niebieski oznacza Wielki Post, czerwony to przelana na 

krzyżu krew Chrystusa, zielona, brązowa i żółta wyrażają 

radość. W naturalny sposób jajka można zafarbować gotując 

je w łupinach cebuli, kwiatach malwy lub kory dębu.  

Śmigus Dyngus czyli lany poniedziałek. Pogańskie święto, 

symbolizujące budzenie się przyrody do życia oraz 

oczyszczenie z zimowego brudu. Przepowiednia mówi, że im 

mocniej oblana panna, tym większe 

szanse na szybkie zamążpójście.  

Zajączek – zabawa wielkanocna - po 

świątecznym śniadaniu, wszyscy 

zebrani chodzą po domu i szukają 

ukrytych upominków.  

 

ZWYCZAJE WIELKANOCNE  

W MAŁOPOLSCE I W WIELKOPOLSCE 

Ula Włodarczyk 

A może niektóre ze zwyczajów obchodzonych w innych 

regionach Polski, obchodzimy i my? A może kiedyś na Święta 

Wielkanocne wybierzemy się do Wielkopolski lub Małopolski, 

aby poznać i poczuć klimat obchodzonych Świąt w tamtych 

regionach. Niby jeden kraj, niby jedna ojczyzna, niby jedno 

święto, a odmienne zwyczaje, bardzo barwne.  
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W Małopolsce: 

NIEDZIELA PALMOWA 

Najsłynniejsze obchody Niedzieli Palmowej 

odbywają się w Lipnicy Murowanej.  

W niewielkiej wsi każdego roku organizowany 

jest konkurs na najdłuższą i najpiękniejszą 

palmę wielkanocną. Rekordzistki dochodzą 

nawet do 35 m (to taki dziesięciopiętrowy blok, 

nie ma co). Ale uwaga! Taka wielkanocna palma 

musi być zrobiona jedynie z naturalnych materiałów, bez 

użycia drutów i gwoździ, a ustawić ją pionowo można jedynie 

siłą mięśni (można posiłkować się tylko sznurami i tyczkami). 

Palmy, wykonane z wierzbowych witek, ozdobione bukszpanem 

i różnokolorowymi kwiatami z bibuły prezentowane są na 

rynku. Mniejsze okalają pomnik św. Szymona, te największe 

wspierają się o drzewa. Imprezie towarzyszy kiermasz 

rękodzieła i wielkanocnych przysmaków. 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 

W Wielką Środę, Czwartek i Piątek w Kalwarii Zebrzydow-

skiej trwają inscenizacje wydarzeń poprzedzających 

Ukrzyżowanie. Wokół klasztoru bernardynów gromadzą się 

tysięczne tłumy, aby zobaczyć Ostatnią Wieczerzę, zdradę 

Judasza, sąd Kajfasza i wreszcie Drogę Krzyżową. Kalwaria 

wokół klasztoru dokładnie oddaje topografię Jerozolimy,  

a elementy małej architektury stają się miejscem akcji 

kolejnych elementów widowiska. Zarówno wierne oddanie 

realiów, gra aktorska i zgromadzone tłumy sprawiają, że to 

głębokie przeżycie nie tylko dla wierzących. 
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GROBY PAŃSKIE 

W Krakowie tradycyjnie odwiedza się siedem grobów  

w siedmiu kościołach na pamiątkę siedmiu słów wypowiedzia-

nych przez Chrystusa na krzyżu. Tworzone w świątyniach 

Groby Pańskie od dawna nie są już tylko przedstawieniem ciała 

Jezusa złożonego do grobu - coraz częściej nawiązują do 

aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych. W takich 

zaangażowanych ideologicznie grobach przodują ojcowie 

pijarzy.  

LANY PONIEDZIAŁEK 

Oprócz zwyczajowego polewania się wodą w pierwszy dzień po 

Wielkanocy Małopolska może poszczycić się jeszcze dwiema 

tradycjami niespotykanymi nigdzie indziej. Pierwsza to Siuda 

Baba, działająca w Lednicy Górnej. Usmolony mężczyzna  

w kobiecym przebraniu chodzi od domu do domu,  

a towarzyszy mu Cygan i chłopcy w krakowskich strojach. 

Podobno tradycja wywodzi się jeszcze z pogańskich obchodów 

wypędzania zimy. 

Z kolei Dziady Śmiguśne grasują w Wiśniowej i Dobrej  

k. Limanowej. Przebrani w słomiane stroje i maski, milczący 

mężczyźni czyhają na nieostrożnych przechodniów i polewają 

ich wodą. Według legendy zwyczaj wziął początek w XII 

wieku, gdy na ziemie te w okolicach 

Wielkanocy przybyli okaleczeni przez 

Tatarów jeńcy, którzy z zimna 

przyoblekli się w słomę. Litościwi 

mieszkańcy zaopatrzyli ich w żywność 

wrzucaną do słomianych koszy.  
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RĘKAWKA 

Rękawka  - zwyczaj odbywający się we wtorek po świętach 

wielkanocnych wokół Kopca Kraka. Tradycja obchodów tego 

dnia jest bardzo odległa. Być może to echo wiosennego święta 

zmarłych. Dawniej z kopca zrzucano jedzenie i drobne monety, 

i obowiązkowo toczono jaja będące symbolem nowego 

życia. Obecnie wokół kopca odbywa się kiermasz 

rękodzieła, inscenizacje historyczne, pokazy walk 

i rzemiosła. Tradycyjnie z kołacza wróży się 

pomyślność dla Krakowa na nadchodzący rok.  

W WIELKOPOLSCE: 

Żandary odwiedzają mieszkańcy 

Korowód przebierańców, w skład którego zazwyczaj wchodzą: 

ksiądz, kominiarz, policjant na koniu, niedźwiedź, grajek oraz 

chłop i baba, rusza po mszy w świąteczny poranek. Chodzą od 

domu do domu, składają życzenia mieszkańcom, a ci 

odwdzięczają się im drobnymi upominkami czy zaproszeniem 

do środka, aby mogli chwilę odpocząć. Żandary maszerują po 

Ławicy nawet kilka godzin. Wielu z nich zastępuje w tej roli 

swoich dziadków i pradziadków. Tym zwyczajem może 

poszczycić się jedynie Wielkopolska. 

Honorowa warta przy grobie 

Jedną z tradycji związanych z Wielkanocą, kultywowaną nadal 

na terenie Wielkopolski, jest także czuwanie przy grobie 

pańskim w kościele. Honorową wartę co roku zapowiadają 

strażacy z różnych części Wielkopolski. Mundurowi stoją  
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na straży często już od Wielkiego Piątku do mszy rezurekcyj-

nej w Wielką Niedzielę. Oczywiście później biorą udział  

w uroczystości. 

Boże rany 

O mękach Chrystusa ma przypominać kolejny zwyczaj zwany 

"bożymi ranami". Według niej rodzice delikatnie uderzają 

swoje dzieci gałązkami, np. bazi, aby przypomnieć  

o biczowaniu Jezusa. Często w ten sposób budzone były dzieci 

w Wielki Piątek. Kiedyś ten obowiązek spadał na gospodynię, 

która w ten sposób traktowała wszystkich domowników.  

W niektórych wsiach zwyczaj ten wykorzystują młodzieńcy, 

którzy gałązkami "biją" po nogach panny. 

 
 

ZABAWA DLA STAŁYCH CZYTELNIKÓW 

„TORNISTRA” 
 

Zachęcamy do czytania naszego miesięcznika.  Przez 

cały rok w kolejnych numerach „Tornistra” drukujemy kupon. 

Wśród czytelników, którzy zbiorą wszystkie kupony,  

w czerwcu 2019r. zostaną rozlosowane 3 nagrody.  

Zapraszamy do zabawy.  

  

 

KUPON NR 7 (130) 

 KWIECIEŃ 2019   
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SONDA PROCENTOWA Z UCZNIAMI 
Alicja Drabarek, Kinga Mielczarek, Emila Pietrzak 

 

Uczniowie udzielili odpowiedzi na pytanie: Z czym kojarzą Ci 
się Święta Wielkanocne?  

(ze Święconką, z barankiem, z mazurkiem, ze Śmigusem 
Dyngusem, z jajkiem) 

 
Oto wyniki. 

Większości z pytanych uczniów Święta Wielkanocne kojarzą 

się ze Śmigusem Dyngusem.   
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RELAKS PO SZKOLE 

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI 
Redaktorzy 

23 kwietnia obchodzony będzie Światowy Dzień Książki i Praw 

Autorskich, coroczne święto organizowane przez UNESCO w 

celu promocji czytelnictwa. 

Czytanie, jak wiecie jest niezwykle ważne. We współczesnym 

świecie, gdzie przeważa technologia informacyjna, książki 

zeszły na drugi plan. Coraz mniej osób sięga po ciekawe 

pozycje, nie odwiedzamy bibliotek. Dlaczego? … Na to pytanie 

nie odpowiemy, ponieważ każdy z nas sam powinien na nie 

sobie odpowiedzieć. 

Nasz miesięcznik promuje czytelnictwo, poprzez 

prezentowanie różnych pozycji książkowych. W ostatnich 

kilku numerach zamieszczaliśmy rozdziały książki, napisanej 

przez jedną z uczennic - Alę Drabarek. W obecnym numerze 

mamy zaszczyt przedstawić pierwszy rozdział z kolejnej 

książki napisanej przez młodą autorkę. Książka nosi tytuł 

„Wielka tajemnica zagininego sera”.  

Kto czyta książki, żyje podwójnie. 

Umberto Eco 

    

Zapraszamy do lektury! 
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KSIĄŻKA I JA 
Alicja Drabarek  

Cześć! W poprzednim numerze pożegnaliście małą suczkę 

Sarę. Dziś chciałabym zaprezentować Wam moją drugą 

książkę pt. „Wielka tajemnica zaginionego sera”. Ta książka 

tak jak poprzednia była wysyłana na konkurs „Wydajemy 

własną książkę”. Mam nadzieję, że i ta książka Wam się 

spodoba. Zachęcam do lektury. 

 

WIELKA TAJEMNICA ZAGINIONEGO SERA 

I. SZCZYT WSZYSTKIEGO 
 CZYLI ZŁAMANA NOGA I ZEPSUTE WAKACJE         

 
Wszystko zaczęło się od dzwonka do drzwi… 

 
- Elizko, otwórz! 

- Już idę, tato! 

Był to jak zwykle detektyw Muszka zwany również „Gapioszkiem”. 

Nigdy nie rozwiązał żadnej zagadki poza odkryciem miejsca gdzie 

leżał jego stary kapeć. 

- Dzień dobry, młoda damo, czy nie widziałaś tu ostatnio szczura 

Waldemara pani Choleckiej? 

- Co? Szczur? Gdzie?! Aaaaaaaa! – zapiszczała starsza siostra Elizy, 

Ewka. Ewka była samolubną piętnastolatką. Bała się wszystkich 

gryzoni (nawet chomików). Ciągle malowała sobie paznokcie albo 

stroiła się w pstrokate sukienki i ohydnie wyglądające szpilki. 

 

 

Drrrrrrrryyń! 
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- Nie, nie  widziałam. Żegnam pana. – powiedziała szybko Eliza               

i zatrzasnęła detektywowi drzwi przed nosem. Nie przepadała za 

detektywem. Eliza miała już odejść, gdy z góry dobiegł ją dźwięk  

podobny do dźwięku ogromnego bębna. Dziewczynka szybko 

pobiegła po schodach na piętro. Poszła do pokoju rodziców, gdzie 

leżał biedny, jęczący tata. Obok jego nogi leżał metalowy młotek. 

Przestraszona Eliza przykucnęła przy tacie. 

- Tato, nic ci się nie stało? Co cię boli? Tato! – dziewczynka 

próbowała wymusić od taty odpowiedzi na jej pytania, lecz bez 

skutku. – Ewka, pomóż mi! – Ewa skryła się pod kołdrą 

przekonana, że w ich domu grasuje szczur. Po chwili znowu 

zadzwonił dzwonek, a zza drzwi dobiegał głos detektywa 

Gapioszka: 

- Młoda damo, jesteś w stu procentach pewna, że w twoim domu 

nie ma szczura Waldemara?! A może widziałaś gdzieś cenny 

puchar pani Marty z trzeciego piętra? Przepraszam, czy panienka 

mnie słyszy? 

Eliza tak się zdenerwowała, że nagle krzyknęła tak głośno, że 

zapewne usłyszała ją cała okolica.  

      
Zaczęła płakać. Do pokoju zajrzała Ewa, a tata przestał jęczeć. 

- Spokojnie kochanie, ja naprawdę nie chciałem 

żebyś się zezłościła – powiedział tata. 

- Ale ci się udało – łkała Eliza – Ja chciałam ci tylko 

pomóc. 

- Ok siostra, przestań już się mazać, wróćmy lepiej 

do sprawy z tatą. – Tato, masz coś nam do 

powiedzenia? – powiedziała Ewka, a tata zrobił 

niewinną minę.  

PPrrzzeessttaańńcciiee  mmnniiee  ddeenneerrwwoowwaaćć!!!!!!!! 
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- Ja chciałem tylko powiesić ten nowy portret mamy i…i… 

- I wtedy spadłeś ze stołka i prawdopodobnie uszkodziłeś sobie 

nogę? 

- Dokładnie tak!  

- Oj tato, tato – zaśmiała się Eliza, później Ewka, a za chwilę 
śmiały się tak mocno, że aż bolały je policzki.     
- No co się tak śmiejecie? Przypominam wam, że ja mam bolącą 

nogę i powinnyście mi ją opatrzeć – powiedział ze złością tata. 

Ewka przyniosła z kuchni apteczkę i obejrzała nogę taty.  

Powiedziała: 

- Chyba trzeba jechać do szpitala. 

- Nie, to na pewno nie będzie konieczne – powiedział wyraźnie 

zdenerwowany tata. 

- Tato, czy… czy ty się boisz? – zapytała Eliza.  

- Ja… ja… 

 
Rozległ się dźwięk otwieranego zamka. To była mama. Gdy weszła 

do pokoju stanęła z otwartą buzią. 

- Witaj kochanie – powiedział nieśmiało tata. 

- Co tu się stało?! Michał, coś ci się stało?! – krzyczała mama. Gdy 

zobaczyła spuchniętą i czerwoną nogę taty, pomogła mu wstać                             

i zaprowadziła go do samochodu. Ewce kazała odgrzać zupę jak 

zgłodnieją, bo oni mogą wrócić późno. Wrócili o 21.00. Tata miał 

nogę  w gipsie. Okazało się, że ją złamał.  

- Och, mam dla was smutą wiadomość – powiedziała mama. – 

Niestety  przez to, że tata złamał nogę nie pojedziemy nad morze,  

 

ZZ GG RR

ZZ YY TT  
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a ponieważ zakończenie roku już jutro, nie uda nam się nic innego 

znaleźć. 

- O tak! – krzyknęła Ewka, ponieważ chciała być w stałym 

kontakcie ze swoimi koleżankami, a w dodatku podczas ich 

wyjazdu miała się odbyć największa w roku wyprzedaż w galerii 

„Dzwoneczek”. 

- Mamo, na pewno uda nam się coś znaleźć – powiedziała Eliza. 

- Niestety nie – wtrącił się do rozmowy tata, który w czasie drogi 

ze szpitala opowiedział o wszystkim mamie.  

– Lecz mamusia zapisała cię na tydzień wakacji na świeżym 

powietrzu, które organizuje nasza biblioteka. 

- Michał, to miała być niespodzianka! No trudno. Wakacje odbędą 

się pod hasłem „Bajki Górą!”. Na te zajęcia będzie też chodziła 

Zuzia  z czwartego piętra oraz Daria, ta ze Szkolnej. Sami znajomi, 

nieprawdaż? 

- Co? Zapisałaś mnie na zajęcia dla przedszkolaków? Dlaczego? 

- Och, córciu, nie marudź. Nie będzie tak źle. 

Eliza obrażona poszła do swojego pokoju.  Po prostu szczyt 

wszystkiego.  
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QUIZ – POBAW SIĘ Z NAMI 
Krzysztof Gogol  

 

Połącz cytat z jego autorem.  
"Kto czyta książki, żyje 

podwójnie" 

 

Wisława Szymborska 

„Pokój bez książek jest 

jak ciało bez duszy.” 
Kartezjusz 

„Czytanie książek to 

najpiękniejsza zabawa, 

jaką sobie ludzkość 

wymyśliła” 

Joanne K. Rowling 

 

 

„Kiedy masz jakieś 

wątpliwości, idź do 

biblioteki” 

Maria Dąbrowska 

”Czytanie dobrych książek 

jest niczym rozmowa z 

najwspanialszymi ludźmi 

minionych czasów" 

Bolesław Prus 

 

"Książka i możliwość 

czytania, to jeden z 

największych cudów 

ludzkiej cywilizacji." 

Umberto Eco 

”Różnica między dobrym, 

a złym pisarzem polega na 

tym, że zły pisze, co wie,  

a dobry wie co pisze.” 

Cyceron 
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KĄCIK KULINARNY 
Paulina Skoniecka 

 

WIELKANOCNA BABKA 
Składniki: 

- 25 dag mąki 

- 25 dag cukru 

- 25 dag margaryny 

- 4 jajka 

- 1 duża cytryna 

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 

Sposób przygotowania: 

1. Sparzyć cytrynę i zetrzeć skórkę. 

2. Ubić białka. 

3. Żółtka, margarynę, cukier utrzeć na gładką masę dodając 

utartą skórkę z cytryny. 

4. Białka dodać do masy żółtkowej po łyżce. 

5. Lekko mieszając, dodać mąkę, proszek do pieczenia i sok z 

cytryny. 

6. Formę obsmarować masłem bądź margaryną i obsypać bułką 

tartą. 

7. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 

przez ok. 50 min    

 

SMACZNEGO!!! 
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WIELKANOCNA KRZYŻÓWKA KONKURSOWA 

Adam Ostrowski 

 

     1           

  2              

  3              

   4             

                

  6              

                

    8            

 9               

 

 

1. PORA ROKU, W KTÓREJ OBCHODZIMY WIELKANOC. 

2. LANY………. 

3. WIELKANOCNE ZAWOŁANIE. 

4. NIESIEMY JĄ DO KOŚCIOŁA W NIEDZIELĘ 

POPRZEDZAJĄCĄ ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE. 

5. CUKROWY W KOSZYCZKU WIELKANOCNYM. 

6. MALOWANE JAJKA. 

7. NIESIONA W KOSZYCZKU WIELKANOCNYM. 

8. TRWA 40 DNI I POPRZEDZA ŚWIĘTA WIEKLANOCNE. 

9. DAJE PREZENTY NA WIELKANOC.    

 

5 

7 
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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.  

Laureatem konkursu z numeru marcowego „Tornistra” jest: 

Dominika Wąsowska kl Vb GRATULUJEMY!!! NAGRODA – 

KUPON DO EMPIKU DO ODEBRANIA BĘDZIE OD 25 

KWIETNIA. 
 

 
 

HUMOR I HUMOREK 

Grzegorz Kurmanowski 

Śmigus dyngus na uciechę, z kubła wodę lej ze śmiechem!                                                                           

Jak nie z kubła to ze dzbana, śmigus dyngus dziś od rana!                                                                        

Staropolski to obyczaj, żebyś wiedział i nie krzyczał,                                                                                     

Gdy w Wielkanoc, w drugie święto będziesz kurtkę miał 

zmokniętą. 

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

Zajączek wchodzi do baru i mówi: 
- Kto mi pomalował rower na zielono?! 
Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi: 
- Ja, bo co?! 
A zajączek mówi: 
- Chciałem się zapytać jak długo schnie farba!    

 

mailto:tornistersp@onet.pl
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Przed Świętami Wielkanocnymi  zajączek odwiedzając 

niedźwiedzia  wręczył mu wielkanocną pisankę.  Gdy misiek 

wziął ją w łapę, pisanka wybuchła i wybiła mu wszystkie zęby.  

Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi :  

- Co tak patrzysz? Nigdy nie widziałeś Kinder-niespodzianki? 

---------------------------------------------------------------------
------ 
W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy: 
- Mućka, powiedz co! 
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię. 
-------------------------------------------------------------------------- 
Idzie zajączek przez las i niesie pod pachą teczkę. Spotyka go wilk 

i pyta: 

- Co tam niesiesz? 

- Swoją pracę magisterską. 

- Ha! A jaki temat? 

- "Zając najgroźniejszym zwierzęciem w lesie" 

- No! Ty chyba sobie kpisz! 

- To chodź za krzaczek! 

Wpadają za krzaczek, słychać straszliwy łomot, skowyt. Po chwili 

zza krzaczka wypada wilk z obłędem w oczach, sierść z niego prawie 

zdarta... Po chwili wychodzi zając, a za 

nim niedźwiedź. Misio poklepuje zająca po 

plecach i mówi: 

- Widzisz zajączku! Nie jest ważny temat 

pracy magisterskiej, tylko promotor. 
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SZKOLNE CIEKAWOSTKI 

POLSKA JEST NAJ … 
Kinga Mielczarek 

Najdłuższą plażę na polskim wybrzeżu  ma miasto Gdańsk. 

Jest ono również jednym z najstarszych miast w Polsce.  

A plaża ta ma 20 km długości. 

 

Najzimniejszym miejscem w Polsce jest szczyt Kasprowy 

Wierch, leżący w Tatrach, w województwie małopolskim. Na 

podstawie wieloletnich badań prowadzonych w latach 1931-

1960, stwierdzono, że średnia wieloletnia wynosi tam -0,6oC. 

 

Najmniejszą ilość opadów w ciągu roku zanotowano w Poznaniu 

w 1982r. Wynosiła ona zaledwie 275mm. 

 

Najwyższe średnie opady roczne na podstawie wieloletnich 

badań występują na szczycie Kasprowego Wierchu i wynoszą 

one 1913mm. 

 

Najwięcej deszczu w ciągu 

godziny spadło 18 maja 1996 

roku w miejscowości 

Sułoszowa, w województwie 

małopolskim. Opad wyniósł 

wtedy 180mm. 
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CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA HISTORII 
Alicja Drabarek  

 

Bolesław II Szczodry (Śmiały)  

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

1076–1079.  

Był pierworodnym synem Kazimierza Odnowiciela i Dobroniegi, 

córki Włodzimierza I Wielkiego, wielkiego księcia kijowskiego. 

Brat Władysława I Hermana. Imię otrzymał po swoim 

pradziadzie ojczystym Bolesławie I Chrobrym. Dokładna data 

urodzenia Bolesława II nie jest znana. Historycy zwykle 

opowiadają się za rokiem 1042. Po śmierci ojca został w 1058 

księciem polskim. Prowadził politykę zmierzającą do 

wzmocnienia pozycji państwa na arenie międzynarodowej i 

uniezależnienia od Cesarstwa. Ingerował  

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

W wielkim sporze o inwestyturę dołączył do obozu 

papieskiego, co umożliwiło mu w 1076 

koronację królewską.  

W 1079 skazał na obcięcie członków 

biskupa krakowskiego Stanisława, czym 

wywołał bunt możnych i musiał uciekać 

z kraju.   Zmarł na Węgrzech w 1081 

lub 1082 roku. Miejsce jego pochówku 

jest nieznane.  

 

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


TORNISTER                                 numer 7 (130) – kwiecień 2019           

- 37 - 

CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE 
Alan Abramowski 

 

Wierzba – rodzaj drzew, krzewów lub 

płożących krzewinek z rodziny wierzbowatych. 

Występuje około 400 gatunków tego rodzaju. 

Rośnie na wszystkich kontynentach  

z wyjątkiem Australii i Antarktydy. W Polsce 

dziko rośnie około 30 gatunków. Ponadto wiele 

gatunków jest uprawianych (głównie jako rośliny ozdobne). 

Gatunkiem typowym jest wierzba biała.  

Zastosowania:  

 Roślina ozdobna – dekoracyjna ze względu na pokrój  

i efektowne zabarwienie bezlistnych pędów lub ich 

powyginaną lub staśmioną formę, także ze względu na kwiaty. 

 Roślina miododajna. 

 Roślina lecznicza – kora wierzby zawiera kwas 

salicylowy. 

 Szybko rosnące gatunki wierzby znajdują zastosowanie 

jako naturalny materiał opałowy. 

 Od dawien dawna długie młode gałązki wierzby znajdują 

zastosowanie w wikliniarstwie. 

 Wierzba ma wszechstronne zastosowanie  

w gospodarce, gdyż drzewa te dają dziesięciokrotnie 

szybszy przyrost masy drzewnej z ha niż sosna  

i świerk, a ich drewno ma podobne właściwości jak 

drewno topól. 

 Wierzby sadzi się jako rośliny pionierskie przy 

zagospodarowaniu nieużytków i w celu zapobieżenia 

erozji gleb. Na niej występują tak zwane bazie kotki. 
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ZWIERZĘTA W PIGUŁCE 
Alan Abramowski 

 

Lemingi – plemię gryzoni z 

podrodziny karczowników. Lemingi 

zamieszkują tereny północnej Europy, 

Azji i Ameryki Północnej. Lemingi są zaliczane do małych 

gryzoni. Ich ciała (w zależności od gatunku) mają maksymalną 

długość od 10 cm do 13,5 cm, przy masie od 33 do 112 g. Cechą 

charakterystyczną lemingów jest okresowe wykształcanie 

większych pazurów w przednich łapach. Późną jesienią 

środkowe pazury stają się wyraźnie masywniejsze, dzięki 

czemu zwierzętom łatwiej przekopywać się przez zmarznięte 

podłoże. Na wiosnę wymiar środkowych pazurów staje się na 

powrót porównywalny z wymiarami pozostałych pazurów 

przednich łap. Lemingi nie zapadają w sen zimowy, ale 

zachowują aktywność przez cały rok. Żerują w dzień i w nocy. 

Pomiędzy gniazdem, a żerowiskiem tworzą sieć podziemnych 

korytarzy.  

KĄCIK MŁODEGO CZYTELNIKA 
KSIĄŻKA DLA NAJMŁODSZYCH 

Alicja Drabarek 

W tym numerze polecę wam książkę pt. „Egzotyczna 

przygoda”. Opowiada o rodzeństwie z Warszawy, które 

przyjechało na wakacje na Florydę. Bohaterowie oraz inne 

dzieci, które przyjechały z różnych zakątków świata, 

mieszkają nad brzegiem oceanu, na terenie instytutu  
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zajmującego się badaniem delfinów. W tej egzotycznej 

scenerii przeżywają emocjonujące przygody, czasem zabawne, 

innym razem groźne. Między jednym z chłopców,  

a delfinem Elwarem rodzi się niezwykła przyjaźń. Elwar 

uczestniczy w przygodach bohaterów, pomagając w trudnych 

momentach, a niekiedy ratując im życie. Zachęcam do 

przeczytania. 

 

ORTOGRAFIA ŁATWA RZECZ 
Alicja Drabarek  

STRACH NA WRÓBLE W ŻÓŁTYCH SZELKACH… 

Strach na wr_ble w ż_łtych szelkach 

machał r_zgą na wr_belka, 

wtem grzmot burzy hukną w g_rze 

i strach uciekł, bo był tch_rzem. 

Temu, kto zbyt p_źno wstaje,  

dzień za kr_tki sie wydaje, 

więc gdy latem zaśpi budzik, 

ch_r jask_łek budzi ludzi. 

Kr_l nad źr_dłem jadł og_rki, 

lecz nie obrał ich ze sk_rki, 

krzyczą więc na kr_la c_rki, 

strasząc s_jki i wiewi_rki. 

Wr_żka r_wno macha r_żdżką, 

bo jest bardzo zgodną wr_żką, 

która czuje się wspaniale, 

kiedy kł_tni nie ma wcale. 

Pewien kr_lik z płatka r_ży 

ż_łwiom przyszłe losy wr_żyłi 

wywr_żył szczegółowo 

przyszłość piękną i r_żową. 

 



TORNISTER                                 numer 7 (130) – kwiecień 2019           

- 40 - 

LABIRYNT 
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POŁĄCZ LICZBY 
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SUDOKU DLA NAJMŁODSZYCH 
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KOLOROWANKI DLA NAJMŁODSZYCH 
wyszukała Emila Pietrzak 
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