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GAZETKA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  86 

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

 

NUMER 114 
ROK SZKOLNY 2016/2017 

 

WYDANIE WIOSENNE 

 

 

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,  

Wiosna - znów nam ubyło lat,  

Wiosna, wiosna wkoło, rozkwitły bzy.  

Śpiewa skowronek nad nami,  

Drzewa strzeliły pąkami,  

Wszystko kwitnie wkoło, i ja, i ty.  
 

Ktoś na niebie owce wypasa, hej!  

Popatrz zakwitł już twój parasol, hej!  

Nawet w bramie pan Walenty stróż,  

puszcza wiosną pierwsze pędy już. 
 

Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram,  

I na spacer poszedł sobie sam.  

Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć,  

By zielono wiosną w głowie mieć.  
 

Wiosna, wiosna, wiosna, wiosna   
 

Michał Bobrowski „Wiosna” 
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ROK 2017 ROKIEM TADEUSZA KOŚCIUSZKI 
 

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 r. 

Dzięki wsparciu Czartoryskich mógł uczyć się w Szkole Rycerskiej. 

Wyjątkowo uzdolniony, uzyskał królewskie stypendium na studia sztuk 

pięknych w Paryżu. Bardziej jednak interesowała go inżynieria wojskowa, 

której uczył się, pobierając korepetycje (jako cudzoziemiec nie mógł 

studiować na francuskiej uczelni wojskowej). 

Ponieważ nie mógł znaleźć pracy w kraju, podjął decyzję o wyjeździe za 

granicę. Przez Drezno i Paryż w 1776 roku trafił do Ameryki. Ten 

wykształcony, zdolny inżynier wojskowy i artylerzysta długo prosił 

amerykański Kongres o jakieś stanowisko w wojsku. W końcu otrzymał angaż;  

jako pułkownik zaplanował i przygotował dla wojsk pod Saratogą umocnienia, 

dzięki którym Amerykanie wygrali pierwszą ważną bitwę. Budował forty 

w Filadelfii i West Point. Po wojnie – mianowany generałem – otrzymał od prezydenta parę pistoletów 

i szablę, na której napis głosił: „Ameryka i Washington przyjacielowi swemu, Tadeuszowi Kościuszce”. 

Było to wielkie wyróżnienie.  

Wrócił do Polski i osiadł w należącej do niego części rodzinnego majątku. Mimo trudnej sytuacji 

materialnej, obniżył chłopom pańszczyznę. 

Dopiero w 1789 r. uzyskał patent generalski. Podczas wojny w obronie Konstytucji 3 Maja dowodził 

jedną z trzech dywizji koronnych. W bitwie pod Dubienką wykazał kunszt inżyniera i fortyfikatora. Choć 

wojna zakończyła się klęską, za zasługi Kościuszko otrzymał Virtuti Militari i Order Orła Białego.  

24 marca 1794 roku złożył Narodowi przysięgę i rozpoczął tym samym powstanie, później nazwane 

od jego nazwiska Kościuszkowskim. Był pełnym charyzmy przywódcą. W bitwie pod Racławicami 

wojska przez niego dowodzone odniosły zwycięstwo. Kościuszko założył chłopską sukmanę, by 

pozyskać  do swojej armii jak najwięcej chłopskich ochotników. Wydany  7 maja 1794 r. Uniwersał 

Połaniecki  łagodził pańszczyznę tym, którzy wstąpili do wojska i zapewniał chłopom opiekę rządu. Po 

klęsce pod Maciejowicami Kościuszko został wzięty do niewoli, co złamało ducha powstańców. Walki 

ustały w połowie listopada. Kościuszko, zwolniony z więzienia po śmierci Katarzyny II, kolejne lata 

spędził na emigracji. Pod koniec życia wyjechał do Szwajcarii, gdzie zmarł w Solurze w 1817 r.  

W domu, w którym zmarł, znajduje się dziś jego muzeum. Serce Kościuszki w 1927 roku zostało 

przewiezione na Zamek Królewski w Warszawie. Ocalone z wojennej pożogi, znajduje się tam do dziś. 

Ciało Kościuszki  sprowadzano w 1818 r. do Krakowa, gdzie spoczywa w kryptach królewskich. 

Na całym świecie Tadeuszowi Kościuszce poświęcone są pomniki, nazwy  ulic i miejscowości 

a nawet góra w Australii (najwyższy szczyt kontynentu). W uznaniu zasług w latach 1820 -1823 usypano 

w Krakowie kopiec nazwany Kopcem Kościuszki.  
 

*** 

Biblioteka poleca… 
 

Renezję książki „Harry Potter i kamień filozoficzny” napisała Dobrochna, 

uczennica klasy I gimnazjum. 

Harry Potter i kamień filozoficzny to pierwszy z siedmiu tomów sagi o Harrym 

Potterze napisanych przez J. K. Rowling.  

Harry to 11-letni chłopiec mieszkający w komórce pod schodami przy ulicy Privet 

Drive u Dursleyów, czyli u ciotki Petunii, wuja Vernona i kuzyna Dudley’a. Chłopiec 

ma na czole bliznę w kształcie błyskawicy. Pewnego dnia do Harry’ego przychodzi list 

i od tamtego czasu jego życie zmienia się o 180 stopni. Poznaje świat czarodziejów, 

zaprzyjaźnia się z Hermioną i Ronem. 

Jak w każdej historii, główny bohater walczy z wrogami, począwszy od tych szkolnych aż po tych, 

których imienia nie wolno wymieniać. Harry dowiduje się, kim jest. Poznaje też historię swojej rodziny. 

Na podstawie książki powstał film, który do dziś bije rekordy oglądalności. 

Ta książka zachęciła mnie do przeczytania kolejnych sześciu tomów i obejrzenia wszystkich, 

nakręconych na ich podstawie, filmów. Jest ona naprawdę wciągająca i interesująca. 
Dobrochna, lat 14 
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Mamo, pobaw się ze mną! 
 

Idzie ścieżką gąsienica, 

Kolorowa tajemnica. 

Krótkich nóżek mnóstwo ma, 

Jedną robi pa, pa, pa... 
 

Dorota Gellner „Gąsienica-tajemnica” 
 

 

W tym roku wiosna postanowiła pospać trochę dłużej. Jednak zwierzęta budzą się do życia.  

Zrobiłam z Michalinką i Mikołajem wesołe zielone gąsienice, które później zamieszkały na domowym 

parapecie . 

Potrzebne nam będą: 

- zielony karton, 

- zielona kartka A5, 

- kawałek zielonej i czerwonej kartki,  

- ozdoby wycięte różnymi dziurkaczami (np. kwiatek), 

- oczy lub pompony (do kupienia w sklepach z art. 

piśmienniczymi lub szkolnymi), 

- czarny flamaster, 

- nożyczki i klej. 

Zieloną kartkę A5 składamy na 3 równe części i tniemy na paski zewnętrzne części kartki. Później 

paseczki sklejamy ze sobą.  

Z czerwonej kartki wycinamy głowę i czółka z zielonego papieru i sklejamy ze sobą. Naklejamy 

oczy, rysujemy uśmiech i przyklejamy głowę do gąsienicy.  

Z zielonego kartonu wycinamy duży liść, do którego przyklejamy gąsienicę i ozdabiamy 

kolorowymi kwiatkami z dziurkacza. 

Życzymy wspaniałej zabawy i uśmiechu wiosną. 
Monika Culepa 

 
 
 

 

 

*** 

 

Zagadki pani Izy 
 

 

W ogrodzie królowej Elżbiety rośnie 12 róż. Za każdym razem, gdy ogrodnik zetnie 1 kwiat na jego 

miejsce wyrastają natychmiast 3 nowe. Ogrodnik ściął 2 róże, a po 2 godzinach wrócił i ściął jeszcze 2. 

Ile róż rośnie teraz w ogrodzie?  

 
 

 

*** 

Szkolne aktualności...  
 

W ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych 2017 nasza szkoła otrzymała dofinansowanie  do  

projektu Ze skrzynką kamishibai poznajemy kraje świata - aktywizujące spotkania uczniów SP nr 282 

w oddziałach szpitalnych. Projekt jest współfinansowany przez Biuro Edukacji. Celem projektu jest 

wzbogacenie oferty w zakresie  edukacji kulturalnej dla uczniów szkoły szpitalnej w czasie zajęć 

pozalekcyjnych. W ramach spotkań zostanie zrealizowanych dziesięć mini przedstawień teatralnych dla 

uczniów, rodziców i personelu. Spotkania rozpoczną się teatrzykiem obrazkowym. W tym celu zostanie 

zakupiona skrzynka kamishibai, w której będą wystawiane bajki z różnych stron świata, np. rosyjska – 

O złotym jajku, amerykańska – Bajka o orle, japońska – Ogród niebios. Po teatrzyku dzieci będą tworzyć 

stronę tytułową lub zakończenie bajki. Wykorzystując kostki Story Cubs lub karty kamishibai, uczestnicy 

będą układać nowe historie. Podczas spotkania dzieci wezmą udział w zajęciach plastycznych lub 

muzycznych związanych tematycznie z krajem, z którego pochodzi bajka. Podsumowanie projektu 

zostanie zaprezentowane na stronie internetowej i w gazetce szkolnej. W kolejnych numerach „Tęczowej 

Planety” wyjaśnimy, czym jest kamishibai i jaka jest jego historia. 
Opracowała Anna Gajc 
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*** 

Śladami świętych - Święty Walenty 
 

Dzień św. Walentego, przypadający na 14 lutego, to wyjątkowe i bardzo popularne 

święto. Święty Walenty był lekarzem, ale porzucił zawód i został kapłanem. Żył 

w Rzymie w okresie prześladowań chrześcijan. Zasłynął z potajemnego udzielania 

ślubów młodym żołnierzom i ich wybrankom. Został również obdarzony przez Boga 

niezwykłą mocą uzdrawiania chorych. Zginął jako męczennik. Jego kult szybko rozprzestrzeniał się po 

świecie. 

Do Polski wieści o św. Walentym dotarły w XV wieku. Od tego czasu zaczęły powstawać wizerunki 

poświęcone temu niezwykłemu człowiekowi. Święty Walenty najczęściej jest przedstawiany w stroju 

kapłana lub biskupa trzymającego kielich i miecz, bądź uzdrawiającego z ciężkich chorób. Relikwie św. 

Walentego znajdują się w Chełmnie, oficjalnie nazwanym miastem zabytków 

i zakochanych. Według legendy 14 lutego to dzień, kiedy ptaki łączą się w pary. Tego 

dnia chłopcy i dziewczęta okazują sobie miłość, przekazują upominki, liściki, 

słodycze, kwiaty, kartki i serduszka, czyli Walentynki. Tak też nazywa się święto 

zakochanych. Zwraca ono uwagę na wartość uczuć w naszym życiu, uwalnia dobre 

emocje i zachęca do miłego spędzania czasu. Może być źródłem radości i siły.  

14 lutego 2017 r. w naszym szpitalu obchodziliśmy zabawnie i kolorowo imieniny 

św. Walentego. Pacjenci poznali postać świętego i jego ciekawe życie. Rozwiązywali 

walentynkowe zagadki, obejrzeli wystawę przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych 

w kształcie serduszek. Dzieci zagrały na instrumentach i zaśpiewały piosenkę „Święty 

uśmiechnięty” oraz własnoręcznie wykonały walentynkowe serduszka.  

 

Opracowała Joanna Podemniak 
 
 

 

*** 

Wieści z Szaserów...  
 

Bal  karnawałowy 
 

7 lutego w naszej świetlicy panował radosny nastrój z powodu 

przygotowań do zabawy karnawałowej. Wcześniej uczniowie wykonywali 

maski i korony, przygotowali dekoracje.  Potem przyszedł czas 

na przymierzanie różnych strojów. Kiedy wszystko było już gotowe, 

rozpoczął się bal. Wszyscy zatańczyliśmy poloneza. Po nim przyszła kolej 

na korowody i zabawę taneczną.  Odbyły się różne konkursy np. taniec 

w parach z balonem, taniec na gazecie. Zwycięzcy otrzymywali nagrody. 

Ten dzień minął wyjątkowo szybko i radośnie. Był miłą odmianą, pomógł 

zapomnieć o dolegliwościach, badaniach i zabiegach. 
 

 

*** 

XXV Światowy Dzień Chorego  
 

W tym roku obchodziliśmy 25. Światowy Dzień Chorego. 10 

lutego przyjechał do nas z tej okazji biskup polowy Wojska 

Polskiego Józef Guzdek.  Odwiedził przebywające na pediatrii dzieci, 

personel medyczny i nauczycieli naszej szkoły. Ksiądz biskup 

rozpoczął spotkanie od wspólnej modlitwy i błogosławieństwa dla 

wszystkich pacjentów i pracowników. 

Uczniowie mieli okazję porozmawiać z dostojnym gościem, 

który był bardzo zainteresowany problemami leczących się tu dzieci. 

Wszystkich obdarował pluszowymi pingwinami i żółwiami. Uczniowie podziękowali gościowi za wizytę, 

wręczając wykonaną własnoręcznie (techniką quillingu) laurkę i bukiet przebiśniegów. 
Opracowała Ewa Szostak 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W gazetce wykorzystano:  
- wiersz M. Bobrowskiego „Wiosna”      

- materiały ze strony internetowej: http://www.kopieckosciuszki.pl/pl/tadeusz-kosciuszko 
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