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GAZETKA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  86 

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

NUMER 63 
ROK SZKOLNY 2011/2012 

 

WYDANIE WIOSENNE 

 

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: - Przyjedzie pewno furą… 

Jeż się najeżył srodze: - Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: - Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym, przyleci samolotem. 

- Skąd znowu - rzekła sroka - ja z niej nie spuszczam oka 

i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju. 

- Nieprawda! Wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem! 

- A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem.  

- Nieprawda, bo w karecie! - W karecie? Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką!  

 

A wiosna przyszła pieszo.  

Już kwiaty za nią spieszą,  

już trawy przed nią rosną 

i szumią: - Witaj wiosno! 
Jan Brzechwa „Przyjście wiosny” 
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Jan   Brzechwa 
 

Kaczka-dziwaczka, Lis Witalis, sójka, Pchła Szachrajka, pomidor, 

wyspy Bergamuty, Samochwała... i wiele innych. Wszyscy znamy bohaterów 

wierszy Jana Brzechwy. To po te utwory sięgali dziadkowie i rodzice, 

wprowadzając dzieci w świat poezji i wyobraźni.  

Jan Brzechwa właściwie Jan Lesman urodził się w 1898 r. na Podolu, 

zmarł w 1966 r. w Warszawie. Brzechwa to pseudonim wymyślony przez 

Bolesława Leśmiana, stryjecznego brata poety. „Brzechwa” to drewniana 

część strzały.  

Jan Brzechwa był prawnikiem i jako radca prawny specjalizował się w dziedzinie prawa 

autorskiego. Tłumaczył również z języka rosyjskiego poezję A. Puszkina, W. Majakowskiego. Jego 

przyjacielem był Jan Marcin Szancer – ilustrator jego tekstów. Wspólnie wydali wiele książek dla dzieci. 

Pierwszy tomik z wierszami dla dzieci Tańcowała igła z nitką ukazał 

się w 1938 roku, zaś rok później tomik Kaczka dziwaczka 

Poeta jest również autorem powieści o przygodach Pana Kleksa, 

które doczekały się filmowej adaptacji, zaś Akademia Pana Kleksa została 

wystawiona w Teatrze Roma jako musical. 

Jan Brzechwa lubił, gdy nazywano go „poetą dziecięcym”; chętnie 

odpowiadał na listy dzieci.  
Opracowała: Agnieszka Kaczor 

                             *** 

Odgadnij, kim są bohaterowie wierszy. Odpowiedzi szukaj w numerze. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

Nad rzeczką opodal krzaczka 

Mieszkała ………………-………………, 

Lecz zamiast trzymać się rzeczki, 

Robiła piesze wycieczki. 

 

3 

W Szczebrzeszynie ……………… brzmi w trzcinie 

i Szczebrzeszyn z tego słynie. 

2 

Przykro było …………………,  

że samotnie ryby łowi. 

Patrzy – ……………… na wysepce 

wdzięcznie z błota wodę chłepce.  

4 

Na tapczanie siedzi ……………, 

Nic nie robi cały dzień. 

- O, wypraszam to sobie, 

Jak to? Ja nic nie robię? 

 5 

Na wyspach Bergamutach 

podobno jest ……… … …………. 

Widziano także osła,  

którego mrówka niosła.  

 

6 

Proszę państwa, oto ……………. 

………… jest bardzo grzeczny dziś. 

Chętnie państwu łapę poda. 

Nie chce podać? A to szkoda. 

 

Pomnik Jana Brzechwy w Tarnowie 
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Biblioteka poleca… 
 

 

Wiosna zbliża się wielkimi krokami. A wiosną zdarza się, że serca 

szybciej biją, oczy widzą inaczej... 

 

Grzegorz Kasdepke, autor bestsellerów dla dzieci i przyjaciel naszej 

szkoły, napisał kolejną książkę. Książka jest trochę nietypowa, bo 

przeznaczona dla osób w wieku od lat 8 do lat 108... Jej bohaterami są 

trzej panowie w różnym wieku: Felek, jego tata Felicjan i dziadek Feluś. 

Każdy z nich jest zakochany... Towarzyszą temu stanowi różne zabawne 

wydarzenia i zbiegi okoliczności. Jak na tytuł książki przystało, 

zmieniający się nastrój bohaterów nierozerwalnie związany jest 

z przepisami kulinarnymi, których nazwy mówią same za siebie: od 

beznadziei (czyli beznadziejnie prostej zapiekanki),  przez czarną rozpacz, 

sam jak palec, pa, pa kłopoty, po kremową czułość i puchar szczęścia. 

Sam autor zachęca: „Chłopaki, pamiętajcie – przez żołądek do serca! Chcecie poderwać 

dziewczynę? Poczęstujcie ją czymś smacznym. A jeśli dziewczyna poderwać się nie da, to na pociechę 

pozostaną przygotowane przez Was smakołyki”. 

 

Naszym zdaniem, „Romans palce lizać” z równym zainteresowaniem 

przeczytają dziewczyny i chłopaki, dorośli i dzieci –  a zwłaszcza głodomory! 

Być może książka pana Kasdepke jest również pomysłem na to, jak zachęcić 

mężczyzn, chłopców i dziadków do gotowania. Wszystkim życzymy miłej 

lektury i oczywiście... smacznego! 

 

P.S. Mamy nadzieję na kwietniowe spotkanie z autorem, które będzie 

jednym z kilku planowanych przez nas spotkań cyklu Czytanie jest dobre na wszystko... Z książką 

w świat wartości, wyobraźni, przygody i zabawy.  Cykl ten jest realizacją projektu napisanego w ramach 

programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne  finansowanego przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. 
Opracowała: Joanna Brandys 

 

 

*** 
Szkolne aktualności... 

 

 

Wielki Post to szczególny czas w roku 

liturgicznym, który przygotowuje nas do godnego 

przeżycia Świąt Wielkanocnych. W tradycji kościoła 

okres ten trwa 40 dni, czyli od Środy Popielcowej do 

Wielkiego Czwartku. W czasie Wielkiego Postu 

z gorliwością podejmujemy praktyki pokutne, takie 

jak: modlitwa, post i jałmużna. Szczególną formą 

przygotowania do Wielkanocy jest udział 

w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, czy Gorzkich 

Żali. W głębszym przeżyciu Wielkiego Postu może 

nam pomóc rozważanie poszczególnych 

niedzielnych ewangelii z tego okresu. 6 marca grupa dzieci z naszego szpitala została zaproszona przez 

panią Agnieszkę Kaczor i ks. Roberta na zajęcia dotyczące Ewangelii Wielkiego Postu. Powstały piękne 

prace plastyczne, których inspiracją były przeczytane biblijne teksty. Rysunki małych artystów można 

zobaczyć na gazetce przy szpitalnej kaplicy.  
Opracował: Ks. Robert Mikusek 

 

 
 

 



_______________________________________________________________________________________________________________________________  

MARZEC 2012 

Patroni naszych imion 
 

W marcu wspominamy kolejnych świętych: 

 

4 marca 

Św. Kazimierz, Królewicz – urodził się w 1458 roku w Krakowie jako syn 

Kazimierza Jagiellończyka króla Polski. Jego wychowawcą był historyk Jan 

Długosz. Posiadał dar jednania sobie ludzi, dlatego pełnił funkcję podkanclerza na 

Litwie. Niestety gruźlica dała o sobie znać i młody królewicz umiera w Grodnie 4 

marca 1484 roku. Jego ciało przewieziono do katedry wileńskiej. Na obrazach 

przedstawiany jest w stroju królewskim z lilią w ręku lub klęczący przed drzwiami 

kościoła. Jest głównym patronem Litwy, a dniu jego imienin święci się zioła 

lecznicze. Kazimierz (słowiańskie) kazi – kazać i mir – zgoda, pokój; 

wprowadzający zgodę. 
 

8 marca 

Św. Jan Boży, zakonnik – urodził się w Portugalii w 1495 roku. Jako dziecko 

został uprowadzony do Hiszpanii, gdzie w domu zarządcy owczarni otrzymał 

wzorowe wychowanie. W 27 roku życia zaciągnął się do armii. W 1537 roku pod 

wpływem kazania świętego Jana z Avili nawrócił się i w Granadzie oddał się 

dziełom miłosierdzia. Założył szpital, który utrzymywał z kwesty. Z czasem założył 

zakon szpitalny zwany bonifratrami. Wyczerpany trudami i pokutami umiera 8 

marca 1550 roku. Jest patronem ludzi chorych, szpitali, pielęgniarzy, opiekunek 

społecznych i  księgarzy. Jan (po hebrajsku) – Johhanan – Bóg jest łaskawy. 
 

9 marca 

Św. Dominik Savio, młodzieniec – urodził się w 1842 roku w Piemoncie (Włochy). 

W 12 roku życia przyjmuje go do swego oratorium w Turynie święty Jan Bosko, który 

wywarł duży wpływ na jego życie. Gdy zachorował na gruźlicę, powrócił do rodzinnego 

domu, gdzie zmarł 8 marca 1857 roku w wieku 15 lat. Święty jest patronem 

ministrantów. Dominik (po łacinie) – dominicus – należący do Pana (Boga). 

 

17 marca 

Św. Patryk, biskup – patron Irlandii, urodził się w około 385 roku w Brytanii. Gdy miał 

lat 16, został porwany przez piratów i jako niewolnik sprzedany do Irlandii. Zbiegł 

z niewoli i udał się do Italii, gdzie zapoznał się z życiem mnisim. Papież mianował go 

biskupem i posłał w 432 roku na misje do Irlandii. Po przybyciu nawrócił wielu 

przywódców plemion, tworząc administrację kościelną, dostosował ją do miejscowych 

zwyczajów. Ostatnie lata spędził w klasztorze, gdzie umarł 17 marca około 460 roku. 

Patryk (po łacinie) patricius – szlachecki. 

 

19 marca 

Św. Józef, mąż Najświętszej Maryi Panny – pochodził z królewskiego rodu Dawida. 

Utrzymywał się z pracy stolarskiej. Po zaślubinach Maryi został poinformowany przez 

anioła o tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Odtąd był wiernym opiekunem Świętej 

Rodziny. Umiera najprawdopodobniej przed rozpoczęciem nauczania przez Jezusa 

Chrystusa. Jest patronem całego Kościoła, pracy oraz dobrej śmierci. Józef (po hebrajsku) 

Jehoseph – niech Bóg pomnoży. 
Opracował: ks. Robert Mikusek 
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W gazetce wykorzystano: 
- wiersz J. Brzechwy „Przyjście wiosny”,  

- fragmenty wierszy J. Brzechwy: „Kaczka-dziwaczka”, „Żuraw i czapla”, „Chrząszcz”, „Leń”,  

  „Na wyspach Bergamutach”, „Miś” 
 

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

1. Kaczka-dziwaczka 
 2. Żuraw i czapla 

 3. Chrząszcz 

 4. Leń 

 5. Kot w butach 

 6. Miś 

  


