
 

 

TORUŃ 

 
Na kolejną podróż zapraszam do Torunia. To stare miasto 

również leży nad Wisłą. Z czym wam się 

kojarzy Toruń??? 

 

Z PIERNIKAMI!!! 

To właśnie w tym mieście znajduje się Muzeum Piernika. Można 

tam uczestniczyć i samodzielnie zrobić pierniki  , 

poznać historię pierników i ich kształtów. Najbardziej 

znane są „KATARZYNKI”. Jeżeli jesteście ciekawi 

dlaczego, koniecznie musicie odwiedzić to miejsce.  

Naprzeciwko Muzeum (też przy ulicy Strumykowej) jest 

Niewidzialny Dom. Nie mogę wam powiedzieć co jest w środku 

musicie przekonać się sami   

W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik znany na całym 

świecie astronom (przy Rynku Staromiejskim stoi jego 

pomnik). To o nim mówi się, że wstrzymał Słońce ruszył 

Ziemię.  

 

W tym mieście można zobaczyć Krzywą Wierzę przy ulicy „Pod 

Krzywą Wierzą” 

 

DZIENNIK PODRÓŻNIKA 



Toruń na pewno wam się spodoba jeśli lubicie pierniki bo 

wszystko jest tam z … PIERNIKA!!!    Nawet lody o smaku 

piernikowym  . 

Bardzo polecam wycieczkę do Torunia!!! 



 

Jak zostać mistrzem? 

 

 
 

Wywiad z Kamilem Wardą byłym zawodnikiem KS Olimp i 

reprezentacji Polski a obecnie trenerem w KS Olimp Łódź 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ile miałeś lat jak rozpocząłeś 
treningi karate? 

-Na pierwszy trening karate 

przyszedłem jak miałem 8 lat- w 

drugiej klasie szkoły podstawowej. 

Dlaczego wybrałeś karate? 

-Ciężko powiedzieć. Trenowałem wiele 

sportów... tenisa ziemnego, karate, 

taniec towarzyski, jeździłem konno... 

ale karate spodobało mi się 

najbardziej. 

Czy uważasz, że karate to ciężki 
sport? 
-Uważam, że karate jest ciężkim 

sportem. Bardzo ważne jest 

przygotowanie wytrzymałościowe, 

taktyczne jak i techniczne. Trzeba być 

bardzo szybkim i precyzyjnym. 

Połączenie tych wszystkich rzeczy 

wymaga wielu lat treningu 

Czy odniosłeś kiedyś kontuzję? 
- Oczywiście, ze tak. Niestety kontuzje 

to nieodłączny element w sporcie 

wyczynowym czy zawodowym. 

Powybijane palce czy rożnego rodzaju 

skręcenia to praktycznie codzienność 

Jakie trzeba mieć predyspozycje, 
aby ćwiczyć tak trudny sport? 
- Według mnie najważniejsza jest 

umiejętność słuchania na treningu i 

koncentracji  resztę czyli skoczność, 

zwinność, szybkość itp. da się 

wypracować. 

 
na zdjęciu od lewej: Kamil Warda(trener KS Olimp), 

Nikola Szuba i Pola Karbownik(autorki wywiadu), 
Dawid Tuszyński(trener KS Olimp) 

 
Ile dni w tygodniu(godzin) 
ćwiczyłeś? 
 - Na początku zaczynałem od 3 razy w 

tygodniu. Z czasem jak dorastałem 

zwiększyłem ilość treningów do 5x w 

tygodniu samego karate uzupełniane 

oczywiście treningami na siłowni i 

bieganiem. 

Jakie sukcesy odniosłeś w swojej 
karierze zawodniczej? 
-Jestem wielokrotnym medalistą 

Mistrzostw Polski w karate WKF w 

konkurencji kumite seniorów -84kg. 

Udało mi się również zdobyć brązowy 

medal na mistrzostwach Europy w 

karate Shotokan oraz Mistrzostwo 

Świata w kumite drużynowym. Jako 

jedyny Polski karateka 

zakwalifikowałem się do European 

Games Baku 2015 oraz 

reprezentowałem Polskę na The World 

Games we Wrocławiu w 2017 roku. 



Czy karate przydało Ci się w życiu i 
czego Cię nauczyło? 

-. Karate w życiu przede wszystkim 

dało mi wiele pewności siebie ale też 

nauczyło szacunku i pokory.  

Dlaczego zostałeś trenerem? 

- Cóż, w życiu każdego sportowca 

przychodzi moment kiedy trzeba 

przerwać swoją przygodę ze sportem 

wyczynowym. Ja postanowiłem 

kontynuować moją - zostając trenerem  

Czy lubisz trenować dzieci? 
-Tak, bardzo! Sprawia mi to wiele 

przyjemności i satysfakcji kiedy widzę 

jak młodzi zawodnicy się rozwijają  

Co jest najtrudniejsze w trenowaniu 
dzieci? 

-Najtrudniejsze? Hmm... chyba 

znalezienie cierpliwości i wspólnego 

języka  z dziećmi

 

 

 

KAMIL WARDA. 

 wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w karate WKF w konkurencji kumite seniorów -84kg.  
 brązowy medalista Mistrzostw Europy w karate Shotokan 
 Mistrz Świata w kumite drużynowym. 
 Jako jedyny Polski zawodnik uczestnik  European Games Baku 2015  
 reprezentant Polski  na The World Games we Wrocławiu w 2017 roku. 
 obecnie trener w łódzkim klubie KS Olimp. 

 

Klub sportowy ,,Olimp’’ 

 

Klub Sportowy „OLIMP” posiada status stowarzyszenia kultury fizycznej. Rozpoczyna 

działalność statutową w dniu 18.11.1999r.  z sekcją karate shotokan. Na początku swojej działalności 

klub składał się z kilkanaściorga dzieci (7-12lat).Obecnie  klub liczy 200 osób. Celami klubu poza 

sukcesami sportowymi są także rozwój psychofizyczny dzieci, tworzenia atmosfery koleżeństwa przy 

zdrowym współzawodnictwie. 

Trenerem i prezesem  klubu jest Maciej Gawłowski (pięciokrotny mistrz Polski w konkurencji 

kumite), członek Kadry Polski/89-92/, aktualnie trener Kadry Polskiej Unii Karate. 

Oprócz Macieja Gawłowskiego szkolenie w klubie prowadzą także  Dawid Tuszyński i Kamil Warda. 

 



Rusz Głową – Krzyżówka Szkolna 

        

       

            

             

        

          

     

      

         

         

         

       

        
 

1. W niej się uczymy 

2. Woła na przerwę lub lekcję 

3. Nosimy w nim zeszyty, piórnik itp. 

4. Nie piszemy w nich ale się z nich uczymy 

5. Chowamy do niego buty i zostawiamy w szatni 

6. Uczy nas w szkole 

7. Na tej lekcji ćwiczymy 

8. Siedzisz w niej na lekcji 

9. Spędzamy tam przerwy 

10. Podają tam pyszne obiady 

11. Chodzi do szkoły 

12. Trwa 45 minut 

13. W nim są wpisane nasze oceny 

 



REBUS 
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