GAZETKA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 86
w SZPITALU DZIECIĘCYM ul. Niekłańska
i w WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM ul. Szaserów
NUMER 89
ROK SZKOLNY 2014/2015

WYDANIE JUBILEUSZOWE Z OKAZJI 55-LECIA SZKOŁY

Czerń zmienia się w szarość
i kaczuszki na szkle
zaczynają się bawić
w niebieskiej płaskiej sadzawce
kolorowy kogut pieje
budzi wyobraźnię
ryby pływają po korytarzach
morskie potwory wcale nie straszne
i biały kitel też już nie
każde drzwi to wrota
do tajemnej komnaty
w której dzielny rycerz
walczy z chorobą
pluszaki i lalki błaznują
by cieszyć królewny i królewiczów
w bajce gdzie
wszyscy pragną żyć długo i szczęśliwie

Aleksandra Spalińska „Szpitalna baśń”
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Z historii szkoły...
W kwietniu 1959 r. przy ulicy Niekłańskiej otwarto Szpital Dziecięcy.
Już 1 września 1959 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego
w powołanej w szpitalu Szkole Podstawowej. Początkowo działały dwa
zespoły szkolne i jeden przedszkolny. Nauczaniem objęto dzieci z oddziału wewnętrznego,
chirurgicznego oraz długo leżące dzieci z laryngologii.
10 marca 1999 roku w związku z reformą edukacji Starostwo Powiatu Warszawskiego
powołało w naszym szpitalu Powiatowe Gimnazjum. W 2000. roku powstał Zespół Szkół, w skład którego
wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum.

Szkoła dziś...
„Przez terapię i naukę do zdrowia”
Nasza szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną i wychowawczą przebywającym w szpitalu
dzieciom. Podstawowym celem szkoły jest terapia, edukacja i wychowanie.
Szkoła może się pochwalić bogatą ofertą zajęć. W czasie pobytu
w szpitalu dzieci mają lekcje, uczestniczą również w pozalekcyjnych
zajęciach wychowawczych. Nauczyciele dbają o to, aby nie nudziły się
i jak najmniej odczuwały skutki choroby.

W szkole odbywa się wiele imprez okolicznościowych: m.in. Andrzejki,
Mikołajki, bale karnawałowe. Uroczyście obchodzimy różne święta, np.:
Światowy Dzień Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, Dzień
Dziecka, Dzień Matki, Narodowe Święto Niepodległości.

Mali pacjenci mogą także oglądać przedstawienia teatralne w wykonaniu
aktorów lub uczniów z zaprzyjaźnionych z nami szkół masowych. Co
miesiąc uczniowie naszej szkoły uczestniczą w koncertach Filharmonii
Narodowej.

Wydajemy szkolną gazetkę „Tęczowa Planeta”.
Dysponujemy również bogato wyposażoną biblioteką szkolną
i przenośną pracownią komputerową. Od 2007 r. informacje o naszej
działalności można znaleźć na stronie internetowej szkoły:
www.nieklanska.edu.pl
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JUBILEUSZ 55-LECIA
NASZEJ SZKOŁY
Do historii szkoły w Szpitalu Dziecięcym im. prof. Jana
Bogdanowicza dopisujemy kolejną datę – 55. rocznicę powołania
placówki.
Z tej okazji było nam bardzo miło gościć
przedstawicieli: Biura Edukacji i Kuratorium Oświaty,
ZNP, dyrekcji szpitala i oddziałów szpitalnych, rodziny
patrona szpitala, Filharmonii Narodowej, właścicieli
Zajazdu Napoleońskiego, Fundacji Doktor Clown,
dyrektorów szkół szpitalnych oraz emerytowanych
pracowników szkoły. Od gości usłyszeliśmy wiele
ciepłych słów i życzeń na kolejne lata pracy.

Pani Regina Sobolewska – naczelnik Biura Edukacji
– odczytała list Prezydent Warszawy Hanny GronkiewiczWaltz skierowany do pracowników naszej szkoły.

W krótkiej prezentacji multimedialnej pokazana została historia
szkoły, formy naszej działalności, osiągnięcia i sukcesy. Podkreśliliśmy
znaczenie projektów napisanych przez nauczycieli w ramach
Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, wydawanej od 10 lat gazetki
szkolnej „Tęczowa Planeta”, strony internetowej oraz comiesięcznych
koncertów Filharmonii Narodowej.

Filharmonia gości w szkole od 27 lat. Koncerty nie
byłyby możliwe bez finansowego wsparcia, którego
udzielają: państwo Lilianna i Jan Walczyk - właściciele
Zajazdu Napoleońskiego oraz dyrekcja Filharmonii
Narodowej. Ten szczególny wkład w rozwój edukacji
muzycznej naszych uczniów – pacjentów uhonorowany
został „Złotą Nutką”, statuetką, którą wręczyła
sponsorom dyrektor szkoły.
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W części artystycznej odczytany został wiersz
„Szpitalna baśń”. Wiersz napisała trzy lata temu,
podczas pobytu w szpitalu, Ola Spalińska, dzisiaj
już młoda poetka z debiutanckim tomikiem wierszy.
Uroczystość uświetnił występ dzieci, pacjentów
oddziału
okulistycznego,
chirurgii
ogólnej
i urazowej. Zaprosiliśmy gości na słowno –
muzyczne spotkanie z jesienią i do wspólnego
śpiewania. Rozstawaliśmy się z nadzieją, że
„śpiewająco” będziemy zmierzać ku kolejnym
ważnym datom i wyzwaniom…
Opracowała Joanna Brandys

Wśród gości zaproszonych na Jubileusz naszej szpitalnej szkoły
pojawiła się również pani Anna Owczarska - Osińska, wnuczka prof.
Jana Bogdanowicza, patrona szpitala. Rodzina pielęgnuje pamięć
o swoim przodku. Mogliśmy obejrzeć przyniesione przez p. Osińską
pamiątkowe zdjęcia, zaproszenia na spotkania i sympozja.
Profesor Bogdanowicz nigdy nie pracował w naszym szpitalu. Imię
zostało nadane w uznaniu zasług lekarza, dzięki staraniom jego
przyjaciela prof. Kominka.
Jan Bogdanowicz (1894 - 1967) to pediatra, któremu bliski był los dziecka i
poszanowanie jego godności. Wprowadzał, oczywiste dla nas, a prekursorskie
na tamte czasy, nowatorskie metody pracy. Zabiegał o to, żeby przy badaniu
dziecka obecni byli rodzice. Praktykę lekarską rozpoczął w dwudziestoleciu
międzywojennym. Były to trudne czasy. Często pracował na rzecz biednych
bez wynagrodzenia. Swoją społeczną działalnością związaną z poprawą
warunków zdrowotnych dzieci wpisał się trwale w nurt korczakowski.
Jako młody lekarz brał udział w wojnie 1920 roku. Swój patriotyzm
udowodnił po raz kolejny, biorąc udział w powstaniu warszawskim.
Dnia 14 maja 1956 r.

Kochany Panie Profesorze
Może Pan wyleczyć mnie
może. Leżę już osiem miesięcy,
ale nie mogę już więcej. Ja
chciałbym po łące pobrykać
i chociaż z dziesięć koziołków
pofikać. Poleciałbym prędko
na moczary, gdzie kwitną
białe jak obłok nenufary. Do
wody bym wchodził jak
bocian po kolana i narwałbym
ich dużo dla Cioci i dla Pana.
Marek

Przed II wojną światową pracował
w Szpitalu im. Karola i Marii w
Warszawie oraz w Miejskiej Pomocy
Lekarskiej. Wykładał w Instytucie
Pedagogiki
Specjalnej
i Instytucie
Wychowania Fizycznego. Po wojnie
nadal pracował w szpitalu. Prowadził
również
działalność
naukową
–
zwłaszcza w zakresie chorób zakaźnych.
Pozostawił wiele pism, pamiętników,
opisów wizyt pacjentów.
Opracowała Agnieszka Kaczor

Laurka i list małego pacjenta do prof. Jana Bogdanowicza
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