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GAZETKA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  86 
w  SZPITALU  DZIECIĘCYM  ul. Niekłańska 

i w  WOJSKOWYM  INSTYTUCIE  MEDYCZNYM  ul. Szaserów  
NUMER 65 

ROK SZKOLNY 2011/2012 
 

MAJOWE ŚWIĘTA 
NUMER SPECJALNY PRZYGOTOWANY PRZEZ FILIĘ SZKOŁY 

w Wojskowym Instytucie Medycznym 
 

15 maja obchodzimy Święto Polskiej Niezapominajki 
 

Niezapominajka to bardzo piękny i delikatny kwiatek. Kojarzy mi się z wiosną i wczesnym 
latem, czyli niezwykle wesołym czasem. Taki kwiatek rośnie przeważnie w grupach. Gdy 

zobaczymy jedną niezapominajkę, od razu możemy się rozejrzeć za resztą. Delikatny zapach 
niebieskiego, różowego lub białego kwiatka może być jednym z najpiękniejszych na świecie. Ta 
delikatna roślina przywraca wspomnienia, lub powoduje oderwanie się od 
rzeczywistości. Ten piękny kwiatek wywołuje uśmiech na twarzach. 
Zadziwiająca jest jego prostota. Wąska lecz długa łodyga z kilkoma odstającymi 
kwiatkami może być przez kogoś, kto nie widział niezapominajki uznana za chwast, 
lecz gdy ta osoba mu się przyjrzy, to będzie urzeczona jego pięknem.  Ten 
delikatny kwiatek pozwala zapomnieć o obowiązkach. Niezapominajki mogą się 
nam kojarzyć z lasami, łąkami oraz sadami. Niezapominajki przypominają  
dorosłym czasy beztroskiej młodości, młodym natomiast – wakacje i czas 
wolności od szkoły. Ten kwiatek sprawia wiele radości i między innymi dzięki niemu NIE 
ZAPOMINAMY o tych pozytywnych sprawach. Powinniśmy rozpoznawać niezapominajkę. Od 2002 
roku 15 maja obchodzimy Święto Polskiej Niezapominajki. Zapoczątkował je Andrzej Zalewski. Ma 
ono na celu przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej w Polsce. 
    Niezapominajka powinien zostać zapamiętany jako symbol pamięci i radości.  

Zuzanna I klasa gimnazjum 
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Święto Saskiej Kępy

Nasza szkoła znajduje się na Saskiej Kępie, w jednej 
z najpiękniejszych miejsc w Warszawie. Od 2006 roku jest tu 
organizowany uliczny festyn i towarzyszące mu występy 
artystyczne – Święto Saskiej Kępy. Większość imprez odbywa się 
na ulicy Francuskiej, która wówczas wyłączana jest z ruchu. 
Na organizowanych przy tej okazji koncertach występowała m.in. 
Maryla Rodowicz, Stanisław Sojka, Sława Przybylska i zespół 
Skaldowie. Poza ofertą o charakterze rozrywkowym w czasie 
święta przypominane są również znane osoby związane z Saską 
Kępą. Mieszkała tu jedna z bardziej znanych mi artystek 
Agnieszka Osiecka, która kiedyś tak  powiedziała o tym miejscu: 
„Ach, te bzy saskokępskie, te bzy, które podawały sobie krople 
nad moją głową, kiedy biegłam do szkoły, te bzy, które taszczyło się na randkę, do szpitala, i na 
cmentarz - dokąd one pójdą teraz, nieboraki?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: Dominika  II klasa gimnazjum
    

Wywiad przeprowadzony przez  Olę z jej tatą, rodowitym mieszkańcem Saskiej Kępy. 
 

1. Od kiedy mieszkasz na Saskiej Kępie? 
Od urodzenia, czyli od 44 lat. Z przerwami na 
wyjazdy zagraniczne, ale zawsze z przyjemnością u 
wracam, bo to miejsce z klimatem. 
2. Znasz sławnego mieszkańca Saskiej Kępy? 
Tak znaną osobą blisko związaną z Kępą jest 
Agnieszka Osiecka – poetka, autorka słów wielu 
znanych przebojowych piosenek które 
z przyjemnością nucimy co dnia. Towarzyszą nam 
w chwilach radosnych, a czasem i smutnych. 
3. Co podoba ci się tutaj najbardziej? 
Wydaje mi się, że klimat małej miejscowości tuż 
obok centrum wielkiego miasta. Dosłownie „skok” 
przez most łączy nas z szaleńczym pędem stolicy, 
a spokój, otaczająca nas zieleń i atmosfera błogości 
daje wytchnienie od codziennych trosk. 
4. Gdzie najczęściej spędzałeś czas? 
Najczęściej spędzałem czas w Parku Skaryszewskim, 
znam tam każdy kamień, każdą alejkę. Lubię to 
miejsce ponieważ, przypomina mi miłe miejsca 
z  młodości. 
5. Czy pamiętasz jakieś zabawy z dzieciństwa? 
Moją ulubioną zabawą z dzieciństwa były 

tajemnicze wyprawy do głębokich (jak mi się wtedy 
wydawało) piwnic i podziemi przedwojennych 
budynków. Labirynty nieoświetlonych tajemniczych 
korytarzy pobudzały wyobraźnię i powodowały 
dreszcze emocji. Gdy dziś zaglądam do tych miejsc, 
wyglądają zupełnie inaczej  z perspektywy 
dorosłego. Dziś to tylko piwnice, a wtedy były 
labiryntami z Knossos lub podziemiami Luwru. 
6. Gdzie chodziłeś do szkoły? Jakie 
wspomnienia masz ze swojej szkoły? 
Chodziłem do szkoły nr 15 – na ulicy Angorskiej. 
Lubiłem tę szkołę. Pamiętam miłych i oddanych 
nauczycieli (były wyjątki), głębokie przyjaźnie, 
które przetrwały lata, wspólnie przeżywane 
przyjemności i troski, akademie „ku czci”, ale także 
harcerskie zbiórki. Chętnie wracam do tych 
wspomnień. 
7. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę miłego 
dnia. 
A ja tobie Oleńko życzę zdrowia i do zobaczenia 
w domu.  
 

 
 

Wspomnienia mojej babci o autorze książki „Historia Saskiej Kępy” 
 

Chodziłam do klasy z Waldkiem Łysiakiem. Był psotny, krnąbrny, można rzec, żył w „swoim 
świecie”. Nie prowadził zeszytów, zbędne były mu podręczniki. Improwizował, ale piątki dostawał. Za 
często patrzył w sufit. Pamiętam, nauczycielka mówi: „Pokaż, co napisałeś!”, a on nic nie miał. 
Pamiętam też, że podpalił kosz na śmieci, rodzice tłumaczyli go potem przed dyrekcją. Bardzo 
niechętnie  podporządkowywał się wszelkim rygorom. Dziewczynami się raczej nie interesował. Już 
wtedy miał zdolności, bo np. wypracowanie „czytał” po prostu z głowy. Przed nim pusty zeszyt, a piątka 
z wypracowania należała się! Teraz jest autorem wielu książek i jest też znakomitym felietonistą, bardzo 
ciekawym człowiekiem, ale mam wrażenie, że nadal żyje w „swoim świecie”.  Idąc ulicą patrzy w niebo, 
zamyślony, nie poznaje koleżanek.  

Opracowała: Aleksandra 14 lat
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26 maja – Dzień Mamy 
 

Związek matki z dzieckiem jest najbardziej intymnym ze wszystkich bliskich związków. Dla 
większości z nas mama pozostaje najważniejszą osobą i jedynym punktem odniesienia, zwłaszcza  
w dzieciństwie, a bywa, że również w dorosłym życiu.  

Jaka jest więc ta mama dla nas? Postanowiliśmy się nad tym zastanowić i nasze rozważania 
przelać na papier w postaci prac plastycznych, albo utworów poetyckich. 

 

    

 

Oto portret mamy widziany oczami uczniów naszej szkoły, zapisany słowami lub przedstawiony 
różnymi barwami. 

Ewa, Zofia, Weronika, Adrianna 

„Mama” 
Kobieta, którą posiada każdy z nas, 

Potrzebna, kocha was. 

Nieważne jak wygląda, 

Nieważne jak spogląda. 

Ważne, co w jej wnętrzu się znajduje 

I jakie uczucia jej serce wyśpiewuje. 
 

 

Mariusz  

„Moja mama” 
Moja mama zawsze przy mnie jest,  

ona zawsze mnie budzi. 

Moja mama ciągle przy mnie jest, 

ona  o mnie zawsze dba. 

Gdy jestem w szkole i coś zapomnę, 

to ona mi przyniesie.  

 

 

 

                          

 

 

      Natalia kl. VI                                Julia kl. III                                   Rafał kl. III 

Teraz nie pozostało nam już nic więcej, jak złożyć wszystkim Mamom z okazji ich święta 
serdeczne życzenia. Uważamy, że w imieniu nas wszystkich, zrobi to najlepiej nasz kolega – Adam za 
pomocą napisanego przez siebie wiersza. 

Dzień Matki jest raz w roku,  

szczęśliwy i pełen uroku. 

W tym dniu Mamo pragnę złożyć Ci życzenia: 

zdrowia, szczęścia i powodzenia.                                                       Opracowała:  Małgorzata Kazimierz-Drażba 
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Święto Pracy  (1 Maja) 
 

 Święto Pracy wprowadziła w roku 1889 II Międzynarodówka  dla upamiętnienia wydarzeń, które 
miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 roku w Chicago, podczas strajku robotników. Celem 
strajkujących robotników była walka o lepsze warunki, ośmiogodzinny dzień pracy, godne 
wynagrodzenia i odszkodowania za wypadki. Był to okres, kiedy pracodawcy w sposób nieludzki 
wykorzystywali robotników.  W trakcie strajku doszło do starć robotników z policją, wielu z nich 
poległo, wśród ofiar byli też policjanci. Władze Stanów Zjednoczonych uważały, że winni tej masakry 
byli tylko robotnicy, dlatego czterech działaczy ruchu robotniczego skazano na karę śmierci.   

Święto Pracy w okresie PRL-u było bardzo uroczyście obchodzone, organizowano liczne pochody 
pierwszomajowe. Współcześnie Święto Pracy ma  inne znaczenie. Praca jest niezmiernie ważna dla 
każdego człowieka. Dzięki niej ludzie czują się potrzebni społeczeństwu i w ten sposób służą innym.  

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 Maja) 
 

Drugi maja od 2004 r. jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
jednego z symboli narodowych. Jaka jest SYMBOLIKA  FLAGI  POLSKIEJ?  
Kolor biały symbolizuje rycerskość, czystość, niewinność, kolor czerwony jest 
kolorem królewskim.   

Do symboli narodowych należy też ORZEŁ BIAŁY Z KORONĄ  – 
symbol siły, chwały i wolności oraz nasz HYMN „MAZUREK D ĄBROWSKIEGO”. Symbole narodowe  
mają łączyć i napawać dumą wszystkich Polaków. Szczególnie będzie to widoczne w trakcie Euro 2012,  
kiedy na Stadionie  Narodowym  zostanie odśpiewany hymn i pojawią się flagi państwowe. Symbole 
narodowe są dobrem wszystkich Polaków, pamiętajmy o tym. Szanujmy je, nie profanujmy ich. Na fladze 
nie wolno niczego pisać.  
 

Święto Narodowe Trzeciego Maja   
(rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja) 

 

W XVIII wieku Rzeczypospolita Obojga Narodów była pogrążona w 
wielkim kryzysie społeczno – gospodarczym. W 1772 roku państwa ościenne  
dokonały pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. 3 maja 1791 roku Sejm 
Wielki uchwalił Ustawę Rządową (konstytucję). Konstytucja była próbą 
ratowania pogrążonej w kryzysie Rzeczypospolitej. Wprowadziła wiele zmian. 
Jej największym osiągnięciem było zniesienie liberum veto, a także wolnej 
elekcji oraz ograniczenie przywilejów szlacheckich. Niestety, część szlachty 
była przeciwna reformom i  przy pomocy Rosji nie pozwoliła na wprowadzenie 
postulatów zawartych w Konstytucji. W roku 1793 i 1795 miały miejsce dwa 
kolejne rozbiory, w wyniku których Rzeczypospolita upadła.  

I dziś potrzebujemy reform w duchu Konstytucji 3-ego Maja.  
                                                                                           Opracował: Ireneusz Romańczuk 
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W gazetce wykorzystano: 
- artykuł Zuzanny „15 maja obchodzimy Święto Polskiej Niezapominajki”, 
- artykuł Dominiki „Święto Saskiej Kępy”, 
- artykuł Aleksandry „Wspomnienia mojej babci…”, 
- wywiad Oli z tatą, 
- wiersz Ewy, Zofii, Weroniki, Adrianny „Mama”, 
- wiersz Mariusza „Moja mama”, 
- wiersz Adama „Mama”, 
- zdjęcie pomnika A. Osieckiej ze strony http://www.wikipedia.pl   
 
 

Redakcja: M. Krasowska, M. Kazimierz-Drażba, I. Romańczuk 


