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WYDANIE JESIENNE 

 

 

 

 

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 

Czekając na swych braci, za morze lecących. 

 

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 
 

 T. Wywrocki „Jak nie kochać jesieni…” 

 

 
 
 
 
 

*** 
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Szkolne aktualności... 
 

Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy  

„Szkoła z pomysłem” 
 

W październiku nasza szkoła otrzymała Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy 

„Szkoła z pomysłem” w kategorii   
 

„Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych 

potrzebach edukacyjnych”. 
 

Projekt ma na celu pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych, wyzwolenie 

ciekawych inicjatyw oraz integrację uczniów, nauczycieli i rodziców. Szkoły mogły ubiegać się 

o przyznanie tytułu w pięciu kategoriach: 

 Szkoła z pomysłem na uczenie, 

 Szkoła z pomysłem na kulturę, 

 Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych 

potrzebach edukacyjnych, 

 Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną, 

 Szkoła z pomysłem na… 

Powołana przez Prezydenta m. st. Warszawy Kapituła   doceniła  

nasze wieloletnie działania na rzecz rozwijania zainteresowań i talentów 

artystycznych uczniów-pacjentów, wykorzystywania terapeutycznej roli 

sztuki w poprawie samopoczucia chorych dzieci, dostosowania metod do 

ich możliwości i stanu zdrowia. 

 

 

 

 

*** 

 

Czytanie jest dobre na wszystko. Z książką w świat wartości, wyobraźni, 

przygody, zabawy. Tak zatytułowaliśmy cykl spotkań z pisarzami, którego projekt został napisany 

w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne finansowanego przez Biuro Edukacji. Naszymi 

gośćmi byli już Łukasz Wierzbicki i Grzegorz Kasdepke.  
 

27 września zaprosiliśmy panią Monikę Kowaleczko-

Szumowską autorkę „GUPIKOWA”. „Gupikowo” to książka 

dla dzieci i młodzieży, która opowiada o spełnionym marzeniu. 

Tym marzeniem jest posiadanie akwarium i hodowla rybek... 

Autorka opowiedziała nam, dlaczego napisała książkę i zdradziła, 

kim są jej bohaterowie. Można było również odpowiedzieć sobie na 

pytanie, co sprzyja realizacji marzeń. Nie ulega wątpliwości, że 

autorka sama jest częścią Gupikowa (starannie dobrane elementy 

stroju: korale, kolczyki, torebka z podobiznami rybek) i ciągle żyje 

jego życiem. To prawdopodobnie przyniesie ciąg dalszy opowieści o czwórce rodzeństwa, ich rodzicach 

i znajomych rodziny. 

Spotkanie upłynęło w bardzo sympatycznej atmosferze. Uczniowie, obdarowani książkami, 

cierpliwie czekali na autografy. 
Opracowała: Joanna Brandys 
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Biblioteka poleca… 
  

„Jak założyć własne akwarium?... Jak najszybciej” Takim mottem opatrzyła 

swoją książkę „GUPIKOWO” Monika Kowaleczko-Szumowska. 

 Marysię interesują tylko oceanaria i akwaria. Może obserwować ryby 

godzinami. Od dawna marzyła o własnym akwarium. Zaplanowała wszystko tak, jak 

dorośli lubią. Najpierw zaoszczędziła pieniądze, a dopiero potem poprosiła rodziców 

o zgodę... Nie było łatwo, ale w końcu pozwolili. Ryby, jak wszystko co żyje, 

wymagają odpowiednich warunków, troski i opieki. Na szczęście Marysia może liczyć 

na swoje rodzeństwo. Głównie na młodszego brata Mikołaja. Mikołaj bywa 

nieprzewidywalny, ba, czasami nawet nieobliczalny, ale dzielnie wspomaga siostrę. 

Z czasem wszystko to, co dzieje się w małym wodnym świecie, zaabsorbuje całą 

rodzinę... Dla czwórki rodzeństwa jest to nowe wyzwanie i doświadczenie. A doświadczają radości 

narodzin, smutku odejścia, bywają wystawiani na próbę w czasie chorób i bojów mieszkańców Gupikowa 

(hodowla rybek zaczęła się od gupików) o codzienną egzystencję. 

 Warto przeczytać tę pogodną opowieść. Warto, zobaczyć, jak młodzi ludzie radzą sobie 

z obowiązkami, których się podjęli. Warto poznać odpowiedź na pytanie, czy kolejne doświadczenia 

i przeciwności losu przypadkiem nie zniechęcą młodych marzycieli i początkujących hodowców rybek 

akwariowych. Warto, bo jest tu również porządna dawka humoru, co nie jest bez znaczenia w czasie, gdy 

nadchodzą długie jesienne popołudnia. 
Opracowała: Joanna Brandys 

 

*** 

Instrumenty znane i nieznane 
 

Muzyka towarzyszy człowiekowi od tysiącleci. Już w pradawnych czasach ludzie tworzyli 

instrumenty i udoskonalali je. Pierwsze prymitywne instrumenty były wykonywane z naturalnych 

surowców: skór zwierząt, kości, rogów, skorup roślinnych lub gliny. Dużo czasu i sił poświęcano na 

opanowanie techniki gry na instrumentach. Ludzie od dawna muzykowali przy pracy, podczas zabaw 

i wypoczynku. Swą grą urozmaicali uroczystości i święta, dni radosne i smutne. Wszędzie, już od 

wieków, śpiewano, tańczono i grano na instrumentach. Wszystkie instrumenty muzyczne łączy to, że 

wydają określone dźwięki. Instrumenty różnią się jednak wyglądem, sposobem wydobycia dźwięków 

oraz brzmieniem. Każdy instrument muzyczny ma swoją historię.  

W naszej gazetce będziemy prezentować instrumenty popularne i mało znane. Rozpoczynamy 

nowy cykl artykułów o tematyce muzycznej. 
 

Kotły – to instrumenty perkusyjne wykorzystywane w orkiestrach 

symfonicznych. Kotły przywędrowały do Europy z krajów arabskich w XIII 

wieku. Posiadają one misę z tworzywa sztucznego lub miedzi z naciągniętą 

błoną – membraną. Jest ona wykonana ze skóry zwierzęcej. Kotły można 

stroić regulując napięcie membrany. Należą one do instrumentów 

perkusyjnych melodycznych – można więc na nich zagrać melodię. 

Klarnet – instrument dęty drewniany. Nazwa pochodzi od włoskiego 

słowa clarinetto – to znaczy mała trąbka. Klarnet został 

skonstruowany w 1690 roku przez niemieckiego wytwórcę fletów. 

Posiada system metalowych klapek oraz drewniany stroik. Wydaje 

dźwięki o różnych barwach i ma dużą rozpiętość skali. Instrument ten 

pojawił się po raz pierwszy w orkiestrze Wolfganga Amadeusza 

Mozarta, który podobno uważał, że klarnet naśladuje dźwięk 

ludzkiego głosu.  

Tuba – to instrument dęty blaszany, najcięższy, największy i najniżej brzmiący. 

Tuba wydaje bardzo niskie dźwięki o głębokim brzmieniu. Ma metalową rurę 

zwiniętą wielokrotnie w pętlę i szeroką czarę głosową, posiada wentyle. Instrument 

ten wykorzystuje się najczęściej w orkiestrach symfonicznych i orkiestrach dętych.  
 

Opracowała: Joanna Podemniak 
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    Słowniczek  liturgiczny 
 

Rozpoczynamy nowy cykl, w którym postaramy się przybliżyć niektóre pojęcia liturgiczne i religijne. 
 

 

 

 

Prezbiterium – część kościoła przeznaczona dla duchowieństwa i posługujących 

przy ołtarzu. 

 
 

 

Nawa – jest to przestrzeń wewnątrz kościoła, gdzie gromadzą się wierni. Jeżeli 

w kościele są kolumnady filarów, to przestrzeń środkowa nazywa się nawą 

główną; poza filarami po bokach znajdują się nawy boczne. 
 

 

 

 

Kruchta – przedsionek kościoła, w którym najczęściej znajduje się kropielnica 

z wodą święconą. 

 

 

 

Krypta – podziemne pomieszczenie pod kościołem przeznaczone dla celów 

liturgicznych. Często znajduje się tam ołtarz. Krypta była również miejscem 

spoczynku wielu biskupów, królów, a także zasłużonych osób. 
 

 

 

Zakrystia – pomieszczenie w kościele lub w kaplicy, gdzie przechowuje się 

sprzęt liturgiczny. Tam kapłani oraz ministranci ubierają się do mszy świętej. 
 

Opracował: ks. Robert Mikusek 

 

  

 
*** 

Zagadki pani Izy 
 

Wstaw w niebieskie pola znaki „+” i „–”. Rozwiązanie znajdziesz w numerze. 
 

8  1  5 = 2 
 

2  5  6 = 13 
 

7  8  9 = 6 
 

4  2  8 = 10 
 

5  2  6 = 1 
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W gazetce wykorzystano: 
- wiersz T. Wywrockiego „Jak nie kochać jesieni…” 
 

Redakcja: I. Kowalczyk,  M. Lewkowicz, J. Brandys, J. Podemniak, ks. R. Mikusek 


