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w SZPITALU DZIECIĘCYM ul. Niekłańska
i w WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM ul. Szaserów
NUMER 102
ROK SZKOLNY 2015/2016

WYDANIE KARNAWAŁOWE
Już KARNAWAŁ
włożył maskę,
drzwi otworzył
z hukiem!
Z trzaskiem!
Wpadł jak wicher
do pokoju.
W czym?
W karnawałowym stroju!
- Cześć!
Przybiegłem w odwiedziny!
Mam wstążeczki
i cekiny,
nut wesołych
dwie kieszenie
i do tańca
ZAPROSZENIE!
Dorota Gellner „Karnawał”
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ROK 2016 to ...
... Rok Henryka Sienkiewicza (w 170. rocznicę urodzin, w 100. rocznicę śmierci oraz
50. rocznica utworzenia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej)
Henryk Sienkiewicz (pseudonim Litwos) urodził się 5 maja 1846 r. w Woli
Okrzejskiej. To jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, autor „Trylogii”,
powieści „Krzyżacy”, „Quo vadis”, „Rodzina Połanieckich”, „W pustyni
i w puszczy”. Wśród jego dzieł znajdują się też nowele (m.in. „Janko Muzykant”,
„Latarnik”), a także reportaże. W 1905 r. Henryk Sienkiewicz uhonorowany
został literacką Nagrodą Nobla za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu” i –
jak podkreślił jeden z jurorów – „rzadko spotykany geniusz, który wcielił
w siebie ducha narodu”. W swoim odczycie noblowskim laureat powiedział, że
choć Polska uważana jest za martwą i pogrzebaną, to jednak dzięki jego
nagrodzie dała ona świadectwo swej sile przetrwania i woli zwycięstwa.
Po wybuchu I wojny światowej Henryk Sienkiewicz wyjechał do Szwajcarii. Wraz z Ignacym Janem
Paderewskim był jednym ze współzałożycieli Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom
Wojny w Polsce. Zmarł 15 listopada 1916 w Vevey, a osiem lat później jego ciało przewieziono do Polski.

... Rok Feliksa Nowowiejskiego (w 70. rocznicę śmierci)
Feliks Nowowiejski – kompozytor, dyrygent, wykładowca konserwatorium w Poznaniu.
Urodził się 7 lutego 1877 r. w Barczewie, kształcił się w Berlinie i Ratyzbonie. Wśród jego
najwybitniejszych dzieł są m.in. marsze, oratoria, uwertura, pieśni, utwory organowe,
fortepianowe, wokalne i chóralne. Autor muzyki do „Roty” Marii Konopnickiej. Feliks
Nowowiejski zmarł 18 stycznia 1946 r. w Poznaniu.

...Rok Adama Chmielowskiego – św. brata Alberta (w 100. rocznicę śmierci)
Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. pod Krakowem. Pochodził
z ubogiej rodziny ziemiańskiej. Brał udział w powstaniu styczniowym. W bitwie pod
Mełchowem został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Aby uniknąć
represji władz carskich, wyjechał za granicę, gdzie podjął studia malarskie.
Wyróżniał się postawą chrześcijańską, wywierał duży wpływ na otoczenie. Po
ogłoszeniu amnestii w 1874 r. powrócił do kraju. Zaczął wspomagać
najbiedniejszych pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów, a jego pracownia stała się
przytułkiem dla ubogich. Zrezygnował z kariery malarskiej. W 1887 r. Adam
Chmielowski przywdział szary habit i przyjął imię Albert. Założył Zgromadzenie
Braci i Sióstr Posługujących Ubogim oparte na Regule św. Franciszka z Asyżu
(albertyni i albertynki). Pomimo swego kalectwa wiele podróżował, zakładał nowe
przytułki, sierocińce, domy dla starców i nieuleczalnie chorych oraz tzw. kuchnie ludowe. Za jego życia
powstało 21 takich domów. Brat Albert uczył, że trzeba być „dobrym jak chleb”. Zmarł 25 grudnia 1916 r.
wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim stał się
pierwszym wyrazem czci powszechnie mu oddawanej.
Jan Paweł II beatyfikował brata Alberta w 1983 r. na krakowskich Błoniach, a kanonizował w 1989 r.
w Watykanie.
Św. brat Albert jest patronem zakonów albertynek i albertynów, a także artystów plastyków.

...Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
Chrzest Mieszka I i jego dworu, a w konsekwencji chrzest Polski, odbył się
prawdopodobnie 14 kwietnia 966 roku w Wielką Sobotę. Było to ważne
wydarzenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów
i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego narodu. Nie wiemy, gdzie
odbył się chrzest Polski, historycy przypuszczają, że mogły być to: Poznań,
Gniezno lub Ostrów Lednicki, gdzie odkryto chrzcielnicę z drugiej połowy X w.
Zapewne Mieszko I i jego dwór nie byli polewani wodą jedynie po głowie, ale
zanurzali się cali w specjalnym basenie chrzcielnym.
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Mamo, pobaw się ze mną!
Szare, bure lub pstrokate
wszystkie koty za pan brat.
Mają drogi swe i płoty
– po prostu koci świat!
S. Grabowski, M. Nejman „Przygody kota Filemona”

Dzieci zawsze marzą o małych puszystych zwierzątkach takich jak kotki. Niekiedy
jednak nie jest to możliwe, aby mieć swojego pupila. Michalina
i Mikołaj również pragnęli mieć swojego zwierzaka.
Na początku razem z mamą dzieci
wymyśliły, że zrobią z papieru rodzinę
wesołych kotów. Taki, mały koci
świat...
Potrzebne materiały do wykonania
kotka to kwadratowa kartka i flamasty.
Monika Culepa
***

Szkolne aktualności...
11stycznia 2016 r. odbyły się we wszystkich oddziałach szpitala kolejne zajęcia
fotograficzne pt. „Budowa aparatu”. Dzieci zapoznały się z obiektywem aparatu, wizjerem
oraz spustem migawki.
Pod okiem wychowawcy dzieci wykonały zdjęcia motywów
świątecznych w swoich oddziałach. Obok prezentujemy prace naszych
uczniów.
Opracowała Monika Culepa
***

Wydana pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika
Praw Dziecka książka „Kuba i Buba w szpitalu czyli o prawach dziecka - pacjenta
niemal wszystko” trafiła właśnie do czytelników. 19 stycznia w naszym szpitalu
mogliśmy gościć jej autora, znanego pisarza książek dla dzieci – Grzegorza
Kasdepke. Towarzyszył mu zastępca Rzecznika Praw Pacjenta pan Grzegorz
Błażewicz. Panowie osobiście obdarowali książką pacjentów, którzy uczestniczyli
w spotkaniu. Odwiedzili też dzieci na oddziale laryngologii, neurologii i neurochirurgii. Książkę dostali
wszyscy pacjenci szpitala.
O czym jest książka? Kuba i Buba to bohaterowie kilku już książek Grzegorza Kasdepke. Wszędzie
tam, gdzie pojawią się nieznośne i niemal identyczne bliźniaki, zawsze jest pełno zabawnego zamieszania.
Tak jest i tym razem. Tym bardziej, że Kuba i Buba trafiają do szpitala. No i dzieje się!!! Dla Kuby i Buby
pierwszy pobyt w szpitalu to rodzaj przygody. Niemniej, nasi bohaterowie dowiadują się przede
wszystkim, że personel szpitala robi wszystko, żeby dzieci wyzdrowiały i szybko wróciły do domu.
Dowiadują się również o tym, że każdy pacjent ma swoje prawa. Są one spisane w Karcie Praw Dziecka
Pacjenta. Kuba i Buba próbują w przystępny sposób wyjaśnić, dlaczego warto słuchać wskazówek lekarza,
do kogo zwrócić się o pomoc, gdy ktoś bliski zachoruje, czym jest tajemnica lekarska oraz co można, a
czego nie wolno robić w szpitalu.
W książce są nie tylko porady, ale także numery telefonów alarmowych oraz telefonów do
Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. W trakcie lektury trudno powstrzymać się od
śmiechu. I to na dodatek bardzo głośnego! Książka nie tylko poprawia humor. Są tu również zagadki,
wykreślanki, zabawy, zagadki matematyczne – czyli gotowy sposób spędzania wolnego czasu.
W trakcie spotkania Grzegorz Kasdepke przeczytał pacjentom fragmenty książki.
Odpowiadał na liczne pytania, no i oczywiście nie szczędził autografów. Mamy nadzieję,
że spotkanie było nie tylko promocją książki, ale także początkiem programu
upowszechniania wiedzy o prawach pacjenta.
Opracowała Joanna Brandys
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Zagadka pani Izy
Sześć bułek i serek kosztuje 4,80 zł, a sześć serków i jedna bułka 11,30 zł. Ile kosztuje
serek, a ile bułka?
***

Biblioteka poleca…
Akcja „Feblika”, 21. już tomu Jeżycjady, zbiega się w czasie
z wydarzeniami opisywanymi we „Wnuczce do orzechów”.
Przypomnę tylko, że mamy przełom lipca i sierpnia 2013 r.
Żar leje się z nieba. Poznań rozkopany. Kto może, wyjeżdża.
Razem z rodziną Borejków spędzamy więc ten czas poza
miastem. Przenosimy się na skąpaną w promieniach słońca,
piękną polską wieś. Cały czas towarzyszą nam rozterki i
kłopoty sercowe ciotecznych braci – do niedawna jeszcze Józinka i Ignasia –
obecnie maturzysty Józefa i studenta Ignacego. Józef pozostaje pod urokiem
niedawno poznanej, energicznej i pełnej życia Doroty. Ignacy, mimo upału,
wybiera się do Wrocławia na spotkanie z nieobojętną mu Magdusią. Niestety.
Jeden telefon w zatłoczonym autobusie pozbawia go wszelkich złudzeń. Nie
ma po co jechać…Na szczęście czara goryczy nie zdąży się wylać, bo trzeba
pomóc pasażerce, która zemdlała, ma ciężki bagaż i na dodatek okazuje się
dawną koleżanką z gimnazjum. Ignacego czeka pełen niesamowitych wydarzeń weekend. Będzie pomagał
dziewczynie wywiązać się z dostarczenia nietypowego pakunku, będzie bronił koleżanki przed jej
napastliwą matką, będzie musiał sprawdzić się jako kierowca, spędzi noc w skansenie. Będzie wyjeżdżał
i wracał do miasta. I to wszystko w towarzystwie Agnieszki. Na szczęście wszystko dobrze się skończy we
wtorek 13 sierpnia. Dołączy wreszcie do odpoczywającej na wsi rodziny i nawet spotka się z Józefem.
Może jeszcze słowo o tytule powieści. Słowo feblik pochodzi od francuskiego słowa faible i oznacza
słabość. Do kogo „poczuje słabość” Ignacy Stryba, chyba nie trzeba wyjaśniać.
Opracowała Joanna Brandys
***

Kalendarz
Ludzie od zarania dziejów próbowali dokonać
rachuby czasu.
Bardzo wcześnie zauważyli, że
w przyrodzie zachodzą regularne zmiany, związane z pozornym ruchem ciał niebieskich: Słońca, Księżyca
oraz gwiazd. Dzięki tym spostrzeżeniom stworzono kalendarze. Pierwsze kalendarze powstały około 5 tys.
lat temu w starożytnym Egipcie. Egipcjanie ustalili, że pełen rok trwa 365 dni.
W Polsce obowiązuje kalendarz gregoriański wprowadzony w roku 1582 przez papieża Grzegorza
XIII.W kalendarzu nazwy miesięcy zostały spolszczone. Większość polskich nazw miesięcy jest związana
ze zjawiskami przyrodniczymi. Nazwa styczeń wywodzi się od tyczenia zaśnieżonych dróg. Słowo luty w
języku staropolskim oznaczało srogi, groźny. Kwiecień to miesiąc, w którym kwitną kwiaty. W czerwcu
pojawiły się czerwce - polskie owady, z których wyrabiano czerwoną barwę. Nazwa lipiec pochodzi od
kwitnących lip. Sierpień swą nazwę zawdzięcza sierpom – narzędziom do ścinania zbóż. Wrzesień
kojarzy się z wrzosami. Wyraz październik nawiązuje do paździerzy
(pozostałości po przerobieniu lnu.) Listopad to miesiąc, w którym
opadają liście z drzew. Słowo grudzień pochodzi od grud pokrywających
zamarzniętą ziemię. Wyjątkiem są dwa miesiące marzec i maj. Swoje
nazwy zawdzięczają rzymskim bóstwom, Marsowi i Mai.
Opracował Ireneusz Romańczuk na podstawie „Słownika etymologicznego języka
polskiego” A. Brücknera
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