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NUMER 73 
ROK SZKOLNY 2012/2013 

 

WYDANIE Z OKAZJI ROKU JULIANA TUWIMA 

 
My country is my home. Ojczyzna 

Jest moim domem. Mnie w udziale 

Dom polski przypadł. To – ojczyzna, 

A inne kraje są hotele. 

Mój dom. Mieszkanie. Pokój. Biurko.  

A w nim (pamiętasz?) ta szuflada, 

Do której się przez lata składa 

Nieużywane już portfele, 

Wygasłe kwity, wizytówki, 

Resztki żarówki, ćwierć-ołówki... […] 

Słowem, wiesz, jaka to szuflada... 

A gdy jej wnętrze dobrze zbadasz, 

Znajdziesz tam małe zasuszone 

Serce twe, w gratach zagubione... […] 

Jak z tą szufladą, tak z ojczyzną: 

Nic nie wyrzucisz. Coś ci wzbrania 

Przetrząsnąć lamus przywiązania […] 

To z barwy, z linii, to z melodii 

Chwila ojczyzną ci wyrośnie. 

Zjawi się taka niewątpliwa, 

Wyłączna, nie do podrobienia, 

Że poznasz z echa, zwęszysz z cienia: 

To ona – twoja, własna, żywa. 

 Julian Tuwim „Kwiaty polskie” 
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Z okazji 100. rocznicy debiutu poetyckiego  

i 60. rocznicy śmierci  

uchwałą sejmu z 7 grudnia 2012 
 

rok 2013 ogłoszony został Rokiem  

Juliana Tuwima. 
 

 Julian Tuwim urodził się 13 września 1894 r. w Łodzi. Polski poeta 

żydowskiego pochodzenia, pisarz, autor tekstów piosenek, jeden 

z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego. 

Współzałożyciel kabaretu literackiego Pod Picadorem i grupy poetyckiej Skamander. Podpisywał się 

ponad czterdziestoma pseudonimami m.in. Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, Roch Pekiński.  

W latach 1904–1914 Tuwim uczęszczał do gimnazjum w Łodzi. Na początku uczył się słabo, nie 

okazywał zainteresowania przedmiotami ścisłymi, zwłaszcza matematyką, przez co powtarzał szóstą 

klasę. Świetnie sobie radził z przedmiotami humanistycznymi, odziedziczył po ojcu talent do nauki 

języków obcych. Wyrazem umiejętności językowych Tuwima był dokonany w 1911 r. przekład kilku 

wierszy Leopolda Staffa na język esperanto. Debiutował, jeszcze jako uczeń gimnazjum, w 1913 r. 

opublikowanym w Kurierze Warszawskim wierszem Prośba. Studiował prawo i filozofię na 

Uniwersytecie Warszawskim, ukończył jedynie po jednym semestrze. W czasie wojny polsko-

bolszewickiej pracował w Biurze Prasowym Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego. Do wybuchu II 

wojny światowej mieszkał w Warszawie. Lata okupacji hitlerowskiej spędził we Francji, Brazylii 

i w Stanach Zjednoczonych. Do Polski wrócił w 1946 r. i stał się osobą uprzywilejowaną przez ówczesne 

władze. Tuwimowie otrzymali opuszczony dom w Aninie przy ul. Zorzy 19. Po wojnie pełnił funkcję 

kierownika artystycznego Teatru Nowego.  

Zmarł 27 grudnia 1953 r. w pensjonacie „Halama” w Zakopanem na atak serca. Pochowany na 

Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.  
 

Twórczość Juliana Tuwima 
 

Najważniejsze zbiory wierszy dla dorosłych:  
 Czyhanie na Boga (1918) 

 Sokrates tańczący (1920) 

 Siódma jesień (1922) 

 Wierszy tom czwarty (1923) 

 Słowa we krwi (1926) 

 Tajemnice amuletów i talizmanów (1926) 

 Rzecz czarnoleska (1929) 

 Biblia cygańska i inne wiersze (1933) 

 Treść gorejąca (1936) 
  

Inne najbardziej znane utwory dla dorosłych: 
 zbiór tekstów satyrycznych Jarmark rymów (1934) 

 poemat polityczny Bal w operze (powstał w 1936; druk całości: w 1946) 

 poemat dygresyjny Kwiaty polskie ( pisany w latach 1940-1946, wydany w 1949) 
 

Najważniejsze utwory dla dzieci:  
 Lokomotywa (1938)  

 Ptasie radio (1938)  

  Zosia-Samosia i inne wierszyki (1938)  

 O panu Tralalińskim i inne wierszyki (1938) 

 Słoń Trąbalski (1938)  

 Rzepka (1938) 

 Pan Maluśkiewicz i wieloryb (1950) 
 

 

Julian Tuwim przetłumaczył na język polski wiele utworów rosyjskich, francuskich, amerykańskich 

oraz dzieła Horacego. Do wierszy Tuwima kompozytorzy muzyki poważnej (Karol Szymanowski, Witold 

Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki) tworzyli pieśni, utwory kameralne i symfonie.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
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Biblioteka poleca… 
 

Moją ulubioną lekturą są książki fantasy z serii Oksa Pollock. Pierwsza część  

otwiera sześciotomowy cykl opowieści o przygodach niezwykłej nastolatki.  

Trzynastoletnia uczennica Oksa przeprowadza się z rodziną do Londynu. 

Obdarzona poczuciem humoru dziewczynka jest bardzo przywiązana do swojej rodziny 

i najlepszego przyjaciela Gusa. Wydawałoby się, że jest zwykłą gimnazjalistką. Lecz to 

tylko pozory…  

W książce zatytułowanej Oksa Pollock. Ostatnia nadzieja przeczytasz o niespotykanych 

zdolnościach bohaterki. Poznasz rodowód rodziny Pollocków, dowiesz się, czy zdołają uratować 

ukochaną krainę Edefię przed spiskiem złych Wiarołomów. 

Książkę czyta się ją jednym tchem.  Na język polski zostały przetłumaczone trzy części serii, 

a pierwsza niedługo doczeka się ekranizacji. Świetna powieść zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców.  

Gorąco polecam!  
Opracowała: Ola Plichta lat 13 

 

*** 

Szkolne aktualności... 
 

Zimowe ferie w szpitalu wcale nie muszą być nudne. 

W ramach praktyk studentki Akademii Pedagogiki Specjalnej 

przygotowały dla małych pacjentów przedstawienie lalkowe Trzy 

świnki. Dnia 6 lutego 2013 r. dzieci wraz z rodzicami zebrały się 

w sali konferencyjnej, aby obejrzeć teatrzyk. Spotkanie rozpoczęło 

się od zagadek dźwiękowych: „Jakie zwierzę wydaje ten głos?” Później uczestnicy spotkania obejrzeli 

spektakl o przygodach świnek. Na sali panowała zupełna cisza, dzieci z przejęciem śledziły losy 

bohaterów, żywo reagowały na groźne momenty akcji. Po teatrzyku i krótkiej rozmowie o jego treści, 

pacjenci wykonali domki dla świnek; prace zaprezentowane zostały na 

wystawce w holu szpitala.  

Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w tym spotkaniu odbyło się 

drugie przedstawienie w świetlicy na oddziale okulistycznym. Tu także mali 

pacjenci żywo reagowali na przygody bohaterów, zaglądali za kulisy, a po 

przedstawieniu witali się z pacynkami. 
 

*** 
 

11 lutego 2013 r. w sali konferencyjnej szpitala odbyły się uroczyste 

odchody XXI Światowego Dnia Chorego. Dostojnych gości 

i uczestników spotkania przywitała dyrektor szkoły Alicja Kott. Światowe Dni 

Chorego, obchodzone co roku w naszym szpitalu, uświetnił swoją obecnością 

ksiądz biskup Marek Solarczyk. Serdecznie rozmawiał z chorymi dziećmi, 

zapewnił je o modlitewnej pamięci, wspominał swój pobyt w szpitalu.  

Wśród zaproszonych gości był również ksiądz Kazimierz Szymczycha, który opowiedział małym 

pacjentom o swej pracy na misjach.  Kazimierz Szałata, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, przedstawił założenia Misyjnego Apostolstwa Niepełnosprawnych Dzieci. 

Zachęcił do modlitwy w intencji wybranego misjonarza lub misjonarki. Życzenia chorym dzieciom i ich 

opiekunom złożyli: ksiądz Dariusz Marczak, dyrektor Caritasu  Diecezji Warszawsko-Praskiej, Krzysztof 

Strzałkowski, wicemarszałek Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego, oraz dyrektor szpitala Małgorzata Stachurska-

Turos. Wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki ufundowane 

przez właściciela sklepów Biedronka. Po wspólnej modlitwie 

i błogosławieństwie udzielonym przez księdza biskupa Marka 

Solarczyka młodzież ze Szkolnego Koła Caritasu ZS nr 114 

w Warszawie wystąpiła z przedstawieniem Smurfy. 
 

Opracowała: Joanna Podemniak 
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Instrumenty znane i nieznane 
 

 

Bazuna – na Kurpiach i Lubelszczyźnie nazywana ligawką lub ligawą. 

Instrument dęty o długości sięgającej nawet 5 metrów, wykonany 

z wydrążonego pnia olchy. Do gry na bazunie potrzebna jest pomoc kilku 

osób, które podtrzymują instrument. Obecnie używany przez rybaków 

i pasterzy do sygnalizacji, wykorzystywany również w muzyce ludowej.  
 

Flet podłużny, inaczej prosty lub dzióbkowy. Wywodzi się od dawnej fujarki. Posiada 

ustnik i otwory w korpusie zakrywane palcami lub klapkami. Instrument ten używany jest 

w Europie od XVI w. i budowany w różnych wielkościach. Prastarą odmianą tego fletu był 

flet naczyniowy z wypalanej gliny. Flet prosty to popularny szkolny instrument. 

Wykorzystywany przez zespoły muzyki dawnej, rzadziej w orkiestrach symfonicznych. 
 

Aulos – instrument dęty drewniany o rożnej długości, popularny w starożytnej 

Grecji. Miał kształt długiej piszczałki z otworami bocznymi (od 4 do 15). Grający na 

aulosie podtrzymywał dwie piszczałki przy ustach za pomocą skórzanej opaski 

zakładanej na głowę. Każda piszczałka odgrywała inną rolę. Jedna przeznaczona 

była do grania melodii, druga – do akompaniowania. 
 

Talerze, nazywane czynelami lub żelami, to instrument perkusyjny o nieokreślonej 

wysokości dźwięku. Najczęściej wykonane są z mosiądzu, miedzi lub brązu, a nawet 

cienkich warstw złota. Każdy talerz posiada uchwyt do trzymania zakończony filcem. 

Mogą być wykorzystywane jako instrument szkolny lub orkiestrowy. Aby zagrać na 

talerzach, należy zderzyć je ze sobą lub umieścić na specjalnym stojaku tzw. statywie 

i uderzać pałeczkami lub metalową miotełką. Talerze są instrumentem samobrzmiącym 

(dźwięk powstaje przez drganie całego instrumentu) i służą do nadawania akcentów 

muzycznych. 
Opracowała: Joanna Podemniak 

 

*** 
 

Słowniczek  liturgiczny 
 

Alba (po łacinie albus znaczy biały) – jest to długa biała szata noszona przez kapłanów, 

diakonów i służbę liturgiczną w czasie mszy świętej bądź nabożeństw czy procesji. 
 

 

Komża – jest to krótsza biała szata noszona przez kapłanów podczas różnych czynności 

liturgicznych, a także przez ministrantów w czasie mszy świętej i nabożeństw. 
 

 

Cingulum (po łacinie znaczy pas) – jest to pasek (sznur) będący częścią stroju liturgicznego, 

służący do przepasywania alby. 

 
 

Ornat – szeroka szata na wzór peleryny nakładana na albę przez kapłana, który sprawuje 

mszę świętą. Kolor ornatu zależy od okresu w roku kościelnym, święta, lub wspomnienia 

obchodzonego w danym dniu. 

 
 

Dalmatyka – szata z rękawami, którą zakłada na albę diakon w czasie mszy świętej czy innych 

czynności liturgicznych. 
Opracował: ks. Robert Mikusek 
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W gazetce wykorzystano: 
- fragment poematu J. Tuwima „Kwiaty polskie” 

- tekst Oli Plichty o książce „Oksa Pollock” 

- informacje ze stron internetowych: www.pl.wikipedia.org, www. juliantuwim.pl, www.culture.pl 
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