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GAZETKA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  86 
w  SZPITALU  DZIECIĘCYM  ul. Niekłańska 

i w  WOJSKOWYM  INSTYTUCIE  MEDYCZNYM  ul. Szaserów  
 

NUMER 72 
ROK SZKOLNY 2012/2013 

 

WYDANIE ZIMOWE 

 
 

Czy wam nie przyszło nigdy do głowy, 
że śnieg powinien być kolorowy? 

Albo zielony, albo czerwony, liliowy albo beż.  
 

Śnieg ten lepiłoby się wspaniale,  
a bałwan biały nie byłby, ale 

albo zielony, albo czerwony, liliowy albo beż.  
 

Śnieżki tak samo w zimowej porze 
byłyby wtedy w jakimś kolorze: 

albo zielone, albo czerwone, liliowe albo beż.  
 

Bardzo kolory by się przydały, 
a tu tymczasem wciąż pada biały, 

biały, bielutki, miękki, mięciutki, świeży, świeżutki śnieg.  
 

Ludwik Jerzy Kern „Kolorowy śnieg” 
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ROK 2013 to ...  
... Rok prof. Jana Czochralskiego  
Jan Czochralski (ur. 23 października 1885 w Kcyni, zm. 22 kwietnia 1953 w Poznaniu) – 
polski chemik, metaloznawca, wynalazca powszechnie stosowanej do dzisiaj metody 
otrzymywania monokryształów krzemu, nazwanej później metodą Czochralskiego, 
stosowanej współcześnie na masową skalę do produkcji mikroprocesorów. Najczęściej 
wymieniany polski uczony we współczesnym świecie techniki. 

 

... Rok Witolda Lutosławskiego 
Witold Roman Lutosławski (ur. 25 stycznia 1913 w Warszawie, 
zm. 7 lutego 1994 w Warszawie) – polski kompozytor współczesny 
i dyrygent, także pianista. Uważany za najwybitniejszego – obok 
Chopina i Szymanowskiego – polskiego kompozytora wszech 
czasów. Odznaczony Orderem Orła Białego.  

 

... Rok Juliana Tuwima 

Julian Tuwim  (ur. 13 września 1894 w Łodzi, zm. 27 grudnia 1953 
w Zakopanem) – polski poeta i pisarz żydowskiego pochodzenia, autor skeczy 
i tekstów piosenek, jeden z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia 
międzywojennego. Współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod 
Picadorem” i grupy poetyckiej Skamander. Bliski współpracownik 
tygodnika „Wiadomości Literackie”. Tłumacz poezji rosyjskiej, 
francuskiej, niemieckiej oraz łacińskiej. Pisał wiersze dla dorosłych 
i dla dzieci m. in. Lokomotywę, Rzepkę, Okulary, Ptasie radio,  
Kotek, Spóźniony słowik. Brat polskiej literatki i tłumaczki Ireny 
Tuwim. Podpisywał się ponad czterdziestoma pseudonimami m.in. 

Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, Roch Pekiński.  

*** 

Biblioteka poleca… 
 

Lena to pełna kompleksów nastolatka z domu dziecka. Tuła się od jednej 
rodziny zastępczej do drugiej. Dom Wandy i Romana, to szóste z kolei miejsce, gdzie 
trafia dziewczyna. Dołącza do pięciorga wcześniej przysposobionych dzieci, bez 
wyjątku oryginalnych i obdarzonych nieprzeciętnymi osobowościami.  Każde z nich 
dźwiga bagaż aktualnych problemów i traum z przeszłości.  

Oprócz przyszywanej rodziny w życiu Leny pojawi się ktoś jeszcze: nowy 
przyjaciel, tytułowy Oro, tajemniczy i nie do końca rzeczywisty. Trudno 
odpowiedzieć na pytanie, kim jest i skąd się wziął. (Może to wytwór wyobraźni Leny, 
a może jej alter ego*). Razem z nim zawita odrobina magii. Chłopak ma bowiem 
nadzwyczajne umiejętności – czyta innym w myślach. Widzi i słyszy go tylko Lena. 

Bogatsza o tajemnice innych główna bohaterka zachowuje się w sposób wprowadzający sporo 
pozytywnego zamieszania.  

Oro to połączenie powieści obyczajowej, przygodowej i współczesnej baśni. Dużo się tu dzieje. Od 
książki trudno się oderwać. Bawi i wzrusza, ale zmusza też do zastanowienia i refleksji. Przed uważnym 
czytelnikiem odkryje uniwersalne przesłanie: Czasem nie trzeba magii czytania w myślach, by zrozumieć 
drugiego człowieka.  

Dana Łukasińska i Olga Sawicka (autorki ukrywające się pod pseudonimem Marcel A. Marcel) 
podjęły się niełatwej próby opowiedzenia o skomplikowanym świecie dorastających dzieci, które od 
większości swoich rówieśników różnią się tym, że na starcie życiowym zabrakło im rodziny, oparcia 
w bliskich, ciepła zwyczajnej codzienności, poczucia bezpieczeństwa i przynależności. 

 

Opracowała: Joanna Brandys 

*Alter ego (łac. drugi ja) – druga tożsamość, druga osobowość tej samej osoby. 
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Szkolne aktualności... 
 

Biblioteka naszej szkoły została włączona do akcji wspieranej przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich „Wyobraźnia czyni cuda. Wyczaruj 
z nami magiczną bibliotekę” . Biblioteka potrzebuje książek, nowych 
regałów i innych sprzętów, aby ułatwić małym pacjentom zmaganie się 
z chorobą. Koordynatorką akcji jest pani Małgorzata Woźniak. Akcja będzie 
trwała do 31 marca 2013 r.  
Wpłat można dokonywać na konto: 70 1160 2202 0000 0002 2865 3958.  
Nazwa odbiorcy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  
 

Więcej informacji na stronach: 
http://www.sbp.pl 
http://www.sbp.pl/wyobrazniaczynicuda 

 
*** 

 

Tym razem wszystko było jak w bajce. 
Zaklęcie „Stoliczku nakryj się” 
sprawdziło się w stu procentach. 
A wszystko za sprawą Wydawnictwa 
BAJKA , którego przedstawiciele 
odwiedzili nas 9 stycznia. Postanowili 

wspomóc naszą bibliotekę, włączając się do akcji „Wyobra źnia 
czyni cuda. Wyczaruj z nami magiczną bibliotekę” . Na wspomnianym stoliczku wyczarowali 67 
pięknie wydanych książek o różnorodnej tematyce, dla czytelników kilku grup wiekowych. Spotkanie 
uświetniła pani Dorota Gellner, której książki Wydawnictwo Bajka przekazało naszej bibliotece. Autorka 
zaprezentowała swoje dwie książki: „Gryzmoł” i „W ścibscy”. Wyrecytowała tekst z takim wdziękiem, 
talentem aktorskim i poczuciem humoru, że zachwyconym słuchaczom i przyszłym czytelnikom trudno 
było się rozstać z autorką rymowanych opowieści. 
Za piękny dar bardzo dziękujemy.  

Opracowała: Joanna Brandys 
 

 
 

 
*** 

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym przedstawiciele Straży Miejskiej  
odwiedzili naszą szkołę w październiku. Na oddziałach odbyły się pogadanki 
na temat: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Rola i zadania służb 
mundurowych”. Mali pacjenci wykazali się znajomością zasad poruszania się 
po drogach; świetnie rozpoznawali różne znaki drogowe. W nagrodę 
otrzymali światełka odblaskowe.  

W styczniu tego roku strażnicy miejscy rozmawiali z naszymi uczniami 
o zachowaniu w sytuacjach zagrożeń i bezpieczeństwie w czasie zimowych 

zabaw. Dzieci zostały obdarowane kolorowankami i karnawałowymi maskami. 
 

*** 
Dnia 23.10.12 r. odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Policji . 

Nasi uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze numery alarmowe 
i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Dowiedzieli się też, 
jak należy zachować się w kontaktach z obcymi. 

Nasz gość pokazał teczkę kryminologa policyjnego. Każdy 
uczestnik spotkania wykonał odcisk swoich linii papilarnych.  

W tym dniu odwiedziły nas także policjantki z psem tropiąco-obronnym – Demonem. 
Opowiedziały o pracy przewodnika psa służbowego. Demon polubił naszych pacjentów, którzy chętnie 
fotografowali się z nim. Każde dziecko na pamiątkę otrzymało odblask i książeczkę o bezpieczeństwie. 

Opracowała: Violetta Sobczak 
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Instrumenty znane i nieznaneInstrumenty znane i nieznaneInstrumenty znane i nieznaneInstrumenty znane i nieznane    
 

 

Ksylofon to instrument perkusyjny o określonej wysokości dźwięku. Posiada 
poziomą ramę, na której ułożone są prostokątne, drewniane sztabki. Osoba 
grająca na tym instrumencie uderza w sztabki drewnianymi pałeczkami (dwiema 
lub czterema). Dźwięk ksylofonu jest krótkotrwały i raczej ostry. Ksylofon 
spotykamy w orkiestrze symfonicznej i w zespołach rozrywkowych. 

 

Ukulele to mała gitara o czterech strunach, na których gra się palcami lub kostką. Ukulele to 
instrument akompaniujący. Pochodzi z Wysp Hawajskich. Został spopularyzowany w końcu XIX 
wieku przez portugalskich żeglarzy. Następnie instrument zaczęto wykorzystywać w USA. Nazwa 
ukulele pochodzi z hawajskiego ‘ukulele – połączenia słów ‘uku (pchła) i lele (skakać). Ukulele 
słychać w różnych gatunkach muzyki, najczęściej w muzyce jazzowej. 
 

Tamburyn  inaczej zwany bębenkiem baskijskim jest instrumentem bardzo 
popularnym. Słychać go w muzyce cygańskiej i ludowej (włoskiej, francuskiej, 
hiszpańskiej). Tamburyn jest zbudowany z drewnianej lub metalowej okrągłej ramy, 
do której są przymocowane rzędy blaszek (czasami dzwoneczki). Na wierzchniej 
stronie tego instrumentu znajduje się plastikowa lub skórzana błona, w którą uderzamy 
ręką. Tamburyn wydaje metaliczny odgłos. 

 

Trójk ąt (triangel) ma delikatne, choć przenikliwe brzmienie. Dźwięk jest wysoki i metaliczny. 
Trójkąt jest zrobiony ze stalowego wygiętego pręta (dwa boki trójkąta nie stykają się ze sobą). 
Podczas gry trzymamy ten instrument na sznurku i uderzamy metalową pałeczką. Triangel 
wykorzystywany jest w sekcji instrumentów perkusyjnych orkiestry symfonicznej (może 
naśladować np. dźwięk wybijanych przez zegary godzin). 

Opracowała: Joanna Podemniak 
 

*** 
    

Słowniczek  liturgicznySłowniczek  liturgicznySłowniczek  liturgicznySłowniczek  liturgiczny    
    

Ambona (ambon – po grecku szczyt wzgórza) – mały balkon z daszkiem; w starych 
kościołach znajduje się na jednym z filarów lub na ścianie; z tego miejsca wygłaszano 
kazania.  
 

Pulpit – zwany ambonką lub Stołem Słowa Bożego – postument w prezbiterium kościoła 
blisko ołtarza, przy którym dziś sprawowana jest Liturgia Słowa, bądź głoszone jest kazanie 
lub homilia. 

 
 
Miejsce przewodniczenia – zwane po łacinie sedilium – to miejsce dla kapłana, który 
przewodniczy liturgii. 
 
 

Ołtarz  – kamienny lub drewniany stół, na którym sprawowana jest Eucharystia. 
Musi zostać poświęcony przez biskupa lub delegowanego kapłana. Już w czasach 
Starego Testamentu ludzie budowali ołtarze, aby złożyć Bogu ofiarę.  
 

 

 

Tabernakulum (tabernaculum - po łacinie namiot) – mała, często zdobiona szafka 
w kościele do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Znajduje się najczęściej 
w prezbiterium, ale niekiedy też w bocznej kaplicy, która wówczas jest zwana kaplicą 
Najświętszego Sakramentu. Przy tabernakulum pali się tak zwana wieczna lampka, 
często koloru czerwonego, będąca znakiem obecności Chrystusa.                                                                                                                                                                                                         

 

Opracował: ks. Robert Mikusek 
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W gazetce wykorzystano: 
- wiersz L. J.  Kerna „Kolorowy śnieg” 
 

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


