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GAZETKA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  86 

w  SZPITALU  DZIECIĘCYM  ul. Niekłańska 
i w  WOJSKOWYM  INSTYTUCIE  MEDYCZNYM  ul. Szaserów  

NUMER 57 
ROK SZKOLNY 2010/2011 

 

WYDANIE Z OKAZJI AKCJI „SPRZĄTANIA ŚWIATA” 

 

W jesiennym lesie – jesienne drzewa, 

słoneczko grzeje, wróbelek śpiewa… 

Raptem, wtulone między kolory, 

zaczęły wrzeszczeć jesienne stwory:. 
 

Nie wolno niszczyć krzewów i drzewek! 

Ani nawozić świństwem marchewek!  

Nie wolno w lesie porzucać śmieci! 

I wszelkich innych starych rupieci!  
 

Nie wolno nieba truć wyziewami!  

I zanieczyszczać ziemi brudami! 

Nie wolno smrodów wpuszczać do wody!  

Ani w ogóle niszczyć przyrody! 
 

Ziemia jest miła, ale do czasu. 

W końcu dość będzie miała brudasów,  

zagra nam wszystkim marsza na nosie 

i zniknie hen, hen w wielkim Kosmosie… 
 

I zostaniemy zupełnie sami, 

fruwając luzem między gwiazdami. 

Więc póki Ziemia kręci się w kółko, 

dobry człowieku – puknij się w czółko!!! 
Małgorzata Strzałkowska  „Do dobrego człowieka” 
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SPRZĄTANIE ŚWIATA 2011 
 

W tym roku już po raz osiemnasty będziemy sprzątać świat. Tegoroczna akcja – pod hasłem   

„Lasy to życie – chrońmy je” – trwa od  16 do 18 września. W ten sposób organizatorzy włączają się 

w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ. 

W ramach obchodów prowadzone są różne działania edukacyjne 

mające pokazać, że las jest skomplikowanym ekosystemem (a nie tylko 

drzewostanem), ma wielkie znaczenie dla człowieka i należy 

likwidować dzikie wysypiska śmieci niszczące obszary leśne. Celem 

akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków 

oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
 
 

*** 

Kartka z kalendarza 
 

17 września minęła 72. rocznica zbrojnej 

napaści Związku Sowieckiego na Polskę. 

Pretekstem  radzieckiej napaści na Polskę była 

konieczność ,,otoczenia opieką” ludności 

ukraińskiej i białoruskiej zamieszkującej wschodnie 

tereny II Rzeczypospolitej. Dokonując tej agresji, Związek Radziecki 

złamał wszystkie zawarte wcześniej z Polską umowy. Armia Czerwona, 

o której propaganda sowiecka pisała, że ,,niesie szczęście, spokój 

i wolność ujarzmionemu człowieczeństwu”, przekroczyła granice polskie 

i zajęła ziemię wileńską, Podole i Wołyń. 

W agresji na Polskę udział wzięło 620 tysięcy żołnierzy sowieckich, 4700 czołgów i 3300 

samolotów (prawie dwa razy więcej sprzętu wojskowego niż miała armia niemiecka w kampanii 

wrześniowej).  

Na  ziemiach wschodnich bezprawnie przyłączonych do Rosji rozpoczęły się  prześladowania 

narodowościowe, morderstwa, powszechna deportacja ludności cywilnej, aresztowania  żołnierzy 

i oficerów Wojska Polskiego. Jedna z londyńskich gazet określiła radziecką agresję jako ,,pchnięcie 

Polski nożem w plecy”.                                                         

Maja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco 

a droga którą Jaś i Małgosia dreptali do szkoły 

nie rozstąpi się w przepaść 

Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów 

rycerze śpiący w górach będą spali dalej 

więc łatwo wejdziesz nieproszony gościu 

(…) 

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie ciebie najeźdźco 

i da ci sążeń ziemi pod wierzbą- i spokój 

by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu 

najtrudniejszego kunsztu-odpuszczania win 
Zbigniew Herbert ,, 17 IX” 

 

*** 

Zagadki pani Izy  
Nurek zauważył płynące wieloryby. Było ich mniej niż 15, ale więcej niż 5. Niezależnie od tego, 

jak nurek ustawił je w myśli (dwójkami, trójkami, czy czwórkami) zawsze jeden wieloryb płynął sam. Ile 

wielorybów zauważył nurek? Aby rozwiązać zagadkę, ustawiaj wieloryby parami, trójkami, czwórkami. 

Odpowiedź znajdziesz w numerze.  
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Szkolne aktualności... 
 

 
 

Wakacje w szpitalu wcale nie muszą być nudne. W naszej szkole w ramach projektu „Warszawskie 

Inicjatywy Edukacyjne” (WIE) odbyły się trzy wakacyjne warsztaty 

teatralno-muzyczno-plastyczne.  

Dnia 30 czerwca 2011 r. mali pacjenci obejrzeli przedstawienie lalkowe 

„Żabi król, czyli o dotrzymywaniu obietnic”. Po spektaklu wszystkie 

dzieci uczestniczyły w zabawach muzycznych, zatańczyły pląs 

i akompaniowały na instrumentach perkusyjnych. Na zakończanie zajęć 

wykonały żabkę – techniką płaskiego orgiami z kół. Dzieci były bardzo 

zadowolone ze spotkania i nie miały ochoty wracać do oddziałów. 

Dnia 5 lipca 2011 r. odbyły się warsztaty „Brzydkie kaczątko, czyli 

o tolerancji”. Uczestnicy spotkania obejrzeli teatrzyk lalkowy o Brzydkim 

Kaczątku na podstawie baśni H.Ch. Andersena. Podczas zabaw 

muzycznych dzieci bawiły się w kręgu, inne obserwowały zabawę z kolan 

opiekunów. Na zajęciach plastycznych mali pacjenci wykonali pracę 

„Łabędź tolerancji i przyjaźni” (kompozycja z odrysowanych dłoni 

naklejonych na kontur łabędzia wyciętego z papieru). 
 

Dnia 12 lipca 2011 r. dzieci uczestniczyły w trzecich wakacyjnych 

warsztatach „Zabawa w podróż, czyli o potędze wyobraźni”. Na tych zajęciach gościliśmy panią 

Jolantę Markiewicz-Król – inspektora Biura Edukacji m. 

st. Warszawy, które sfinansowało nasz projekt.  Dzieci 

obejrzały teatrzyk lalkowy „Zabawa w podróż” na podstawie 

bajki muzycznej z tekstem Jana Brzechwy. Tłem 

przedstawienia była prezentacja multimedialna pokazująca 

różne miejsca odwiedzane przez bohaterów. Po spektaklu 

odbyła się prezentacja pacynek i rekwizytów. W części 

muzycznej mali pacjenci akompaniowali na instrumentach 

perkusyjnych i uczestniczyli w zabawie ruchowej. Podczas 

warsztatów plastycznych wykonywali prace inspirowane 

kleksem. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał notesik. 

W następnym numerze gazetki opowiemy o wszystkich warsztatach teatralno-muzyczno-

plastycznych realizowanych w naszej szkole w ramach projektu „Warszawskie Inicjatywy 

Edukacyjne”. 
 

*** 
W czasie wakacji w naszej szkole rozpoczął się cykl warsztatów artystycznych „Małe, 

dziecięce fascynacje wielką sztuką. Od baroku po współczesność” zorganizowanych przez 

Fundację Dom Kultury. Zajęcia plastyczne z historii sztuki prowadziła pani Barbara Stanecka.  

Podczas dziesięciu wakacyjnych spotkań mali pacjenci 

wykonali projekt barokowej sukni (collage z tkanin), fasadę 

kościoła Il Gesu w Rzymie, słoneczniki na podstawie obrazu 

Vincenta van Gogha i secesyjne drzewo życia według dzieła 

Gustawa Klimta (płaskorzeźby z plasteliny), fronton pałacu w 

Łazienkach (wyklejanka z elementami wycinanki przestrzennej), 

kwiatowy ornament (technika decupage’u), romantyczny ogród 

(collage). Wzorując się na pracach wielkich malarzy, dzieci 

malowały konie tak jak Juliusz Kossak (akwarelą i akrylem), 

temperą – dziwny ogród jak Józef Mehoffer, techniką 

pointylistyczną – wschód słońca jak Claude Monet.   

Dzieci chętnie uczestniczyły w warsztatach, a prace plastyczne budziły podziw 

rodziców i pracowników szpitala.  
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Biblioteka poleca... 
 

W tym numerze gazetki swoją ulubioną książkę poleca pacjent – uczeń naszej szkoły. 
 

Moją ulubioną lekturą jest seria książek Johna Flanagana 

„Zwiadowcy”. Aktualnie jest osiem części. W ciągu kilku lat mogą powstać jeszcze 

cztery. Głównymi bohaterami książki są Will, Horace i Halt. Akcja powieści rozgrywa 

się w średniowieczu, w królestwie Araluenu.  

W pewnej chwili zjawia się zakapturzona postać i przekazuje królowi wiadomość, 

którą ten zostawia w swojej komnacie. Will wspina się po zamkowym murze i kiedy 

sięga po kartkę, jego rękę łapie zakapturzona postać. Sięgnijcie po tę książkę, 

a  poznacie dalsze losy jej bohaterów. Zachęcam do przeczytania. Naprawdę warto! 
Opracował: Alan T., lat 13 

 

 

*** 

Patroni naszych imion 
 

We wrześniu wspominamy kolejnych świętych: 
 

5 września 

Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty (Gonxha Aghes Bojaxhiu) – urodziła się 

w Skopie w 1910 roku. W 1946 r. założyła w Kalkucie Zgromadzenie Sióstr 

Misjonarek Miłości. Siostry wielbiły Chrystusowi służąc najuboższym z ubogich. W 

całkowitym oddaniu się Bogu i bliźnim Matka Teresa osiągnęła najdoskonalsze 

spełnienie siebie samej. Stała się znakiem Bożej miłości. Wkrótce siostry objęły swą 

posługą ubogich na wszystkich kontynentach. W 1979 r. otrzymała Pokojową 

Nagrodę Nobla, natomiast rok później za pracę humanitarną – najwyższe indyjskie 

odznaczenie państwowe. Zmarła w 1997 roku. Teresa (po grecku) theresis – obrona, 

opieka. 
 

 

18 wrzenia 

Święty Stanisław Kostka – urodził się w 1550 roku, syn kasztelana zakroczymskiego. 

Jeszcze jako uczeń gimnazjum postanowił wstąpić do jezuitów. By nie narazić braci 

zakonnych na prześladowanie ze strony rodziny, uciekł do Rzymu i tam wstąpił do 

zakonu. W nowicjacie wyróżniał się pobożnością i prostotą życia. Zmarł w 1568 roku – 

miał zaledwie 18 lat. Jest patronem Litwy i Polski oraz młodzieży. Stanisław – imię 

słowiańskie (stani – stać i sław – sława) – utwierdzony sławą. 

 

21 września 

Święty Mateusz Apostoł – jego pierwotne imię to Lewi – był celnikiem z Kafarnaum. 

Powołany przez Zbawiciela przybrał imię Mateusz. Jest autorem pierwszej Ewangelii. 

Apostołował w Etiopii i Persji, gdzie poniósł śmierć męczeńską. Bliższa data 

męczeństwa nie jest znana. Mateusz (po hebrajsku) Mattanja – dar Boga. 
 

 

25 września 

Błogosławiony Władysław z Gielniowa – urodził się około 1440 roku. Wielki 

kaznodzieja zakonu bernardynów, współzałożyciel klasztorów w Skąpem i Połocku, 

wikariusz prowincji polskiej. Jest autorem wielu pieśni religijnych. Zmarł jako gwardian 

klasztoru w Warszawie w 1504 roku. Patron Polski i Litwy, a od 1962 roku również 

patron Warszawy. Władysław – imię słowiańskie (włodzi – władać, panować i sław – 

sława) – sławny panowaniem. 
 

Więcej informacji o świętych znajdziecie w gazetce przy szpitalnej kaplicy. 
Opracował: ks. Robert Mikusek 
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W gazetce wykorzystano:  
- wiersz M. Strzałkowskiej „Do dobrego człowieka” 

- informacje ze stron internetowych: www.naszaziemia.pl 
 

Redakcja: I. Kowalczyk, M. Lewkowicz, ks. R. Mikusek.  
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