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Patroni roku 2012 
 

Rok 2012 w Polsce został ogłoszony rokiem trzech wybitnych, charyzmatycznych 

męŜczyzn – Janusza Korczaka (w 2012 roku przypada 100 rocznica załoŜenia przez niego 

sierocińca i mija 70 lat od jego śmierci), księdza Piotra Skargi (w bieŜącym roku przypada 

400 rocznica jego śmierci) oraz Józefa Ignacego Kraszewskiego (w tym roku przypada 

200 rocznica urodzin pisarza).  

 

Józef Ignacy Kraszewski (pseud. Bolesławita) Ŝył w latach 1812-1887. Był 

powieściopisarzem, poetą, krytykiem literackim, publicystą, dziennikarzem, działaczem 

społecznym i politycznym. Studiował literaturę na Uniwersytecie Wileńskim. Kraszewski był 

niezwykłe płodnym autorem. Na swoim koncie ma ponad 300 utworów. W swoich tekstach 

zawarł obraz współczesnego mu społeczeństwa oraz naszej narodowej przeszłości. Został 

pochowany w Krypcie ZasłuŜonych na Skałce w Krakowie. 

Źródło: www.ignacy.kraszewski.pl 

Piotr Skarga (1536-1612), polski ksiądz, jezuita, teolog i pisarz. Nadworny 

kaznodzieja Zygmunta III Wazy. Pierwszy rektor Akademii Wileńskiej (1579-1584). 

Przeciwnik przyjęcia korony szwedzkiej przez króla. Występował przeciwko szlacheckiemu 

obozowi reform, obawiając się osłabienia pozycji króla. OskarŜał szlachtę o egoizm stanowy 

i warcholstwo. Swoje poglądy na zagadnienia państwa i sprawowania władzy przedstawił 

w Kazaniach sejmowych. Został pochowany w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie.  

Źródło: www.portalwiedzy.onet.pl 

 

Janusz Korczak właściwe Henryk Goldszmit urodził się 

22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie. Brak dokładnej daty 

rocznej Korczak tłumaczył zaniedbaniem formalności metrykalnych 

przez ojca. Pochodził z rodziny Goldszmitów Ŝyjących od wielu 

pokoleń w Polsce. Jego pradziad był szklarzem, dziadek lekarzem, 

a ojciec Józef Goldszmit, znanym warszawskim adwokatem. Matka, 

Cecylia z Gębickich, pochodziła z rodziny niezupełnie spolszczonej. W domu rodzinnym, 

oprócz rodziców i starszej siostry – Anny, mieszkała ukochana babcia Henryka- Emilia 

Gębicka. To jej pięcioletni Henryk zwierzał się ze swoich tajemnic i marzeń o lepszym 

świecie. 

Krzyś, lat 4  (z pomocą mamy) 
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W ósmym roku Ŝycia rozpoczął naukę w szkole początkowej Augustyna Szmurły, 

gdzie panował surowy porządek. Tak głęboko przejął się stosowaną tam karą chłosty, Ŝe 

rodzice musieli zabrać go ze szkoły. Przebywając w domu i przygotowując się do pierwszej 

klasy gimnazjum, marzył o lepszym świecie, w którym nie będzie okrucieństwa 

i niesprawiedliwości. Marzenia te znalazły odbicie w Królu Maciusiu Pierwszym. 

Główną pasją Henryka Goldszmita było czytanie ksiąŜek, w tym czasie takŜe marzył 

o załoŜeniu pisma „Debiut”, w którym zamieszczałby prace odrzucane przez inne redakcje. 

W roku 1898 zdał maturę i ku zaskoczeniu przyjaciół zapisał się na Wydział Lekarski 

Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Studia lekarskie zajęły Korczakowi sześć lat, 

gdyŜ pierwszy rok musiał powtórzyć. 

Korczak podjął pracę nauczycielską. Prowadził zajęcia na tajnej pensji Stefanii 

Sempołowskiej, pracował równieŜ w bezpłatnej czytelni dla biednych dzieci, natomiast 

w soboty w swoim mieszkaniu organizował zabawy dla najmłodszych. 

W 1912 roku Korczak objął funkcję dyrektora Domu Sierot przy ul. Krochmalnej 92, 

pozostającego pod opieką Towarzystwa „Pomocy dla Sierot”. Współpracował ze Stefanią 

Wilczyńską i razem z nią opiekował się 85 wychowankami. Korczak zabiegał o dobry kontakt 

podopiecznych z otoczeniem, w tym celu zorganizował akcję 200 doniczek fuksji, którymi 

dzieci obdarowały sąsiadów z parterowych mieszkań. W lutym 1913 roku nastąpiło uroczyste 

otwarcie Domu Sierot.  

W październiku 1941 roku Dom Sierot został przeniesiony na ul. Sienną 16 / Śliską 9. 

Korczak cały czas walczył o środki finansowe i dary na utrzymanie dzieci. Mimo 

beznadziejnej sytuacji organizował tajne nauczanie, Ŝycie kulturowo-oświatowe poprzez 

inscenizacje bajek i innych tekstów.  

W dniu 18 lipca 1942 roku została wystawiona ostatnia sztuka w Domu Sierot  

pt. „Poczta” Rabindranatha Tagore. Przygotowywała ona wychowanków do świadomej  

i godnej śmierci. 

W dniu 6 sierpnia 1942 roku hitlerowscy okupanci wyprowadzili z Domu Sierot 

Korczaka, Wilczyńską, wszystkich współpracowników i dwustu wychowanków. 

Wszyscy zostali wywiezieni w wagonach krytych, zatłoczonych, z okienkami 

zakratowanymi drutem kolczastym do obozu zagłady w Treblince. 

 

 
Źródła: www.przystanekkorczak.pl 

 www.treblinka.bho.pl 
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Kącik literacki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelika, 12 lat, Szczecin 

Mateusz 14 lat, Rzeszów 
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Dzień Babci i Dzień Dziadka 
 

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci. 

Jest to szczególny dzień, w którym wnuki mogą wyrazić swą ogromną miłości do 

babć. Babcie kochają nas nad Ŝycie i to one zawsze stają po naszej stronie. Gotują 

przepyszne obiady. To właśnie one słuchają nas najchętniej i zawsze starają się 

pomóc. W dniu ich Święta, dzieci zwłaszcza najmłodsze robią laurki. Starsi 

wnuczkowie kupują drobne upominki. 

Ale to nie prezenty są tutaj najwaŜniejsze, lecz pamięć. 

Czasem nie mamy okazji powiedzieć swoim babciom jak bardzo je kochamy, to 

właśnie ten dzień jest od tego.  

Kochana, wspaniała, jedyna – tak najczęściej mówimy o swojej babci. 

UŜywajmy, na co dzień tych miłych słów, rozmawiając z babciami czy mówiąc o nich. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajmy o naszych dziadkach, bo oni zawsze pamiętają o nas. 
Gabriela, kl. II b gimnazjum 
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22 stycznia obchodzimy Dzień Dziadka. 

W tym szczególnym dniu wyraŜamy swą miłość do naszych ukochanych 

dziadziusiów. Razem z babcią zawsze starają się nam pomóc i przede wszystkim 

kochają nas najbardziej na świecie. To oni, kiedy byliśmy młodsi, opowiadali nam 

zawsze ciekawe historie. Oni, tak pełni wiedzy, znają odpowiedź na nurtujące nas 

pytania. To właśnie dziadkowie bronią nas, gdy narozrabiamy. 

W tym szczególnym dniu warto im za to podziękować. 

22 stycznia to dzień, w którym słowa "Kocham Cię Dziadziusiu" powinny paść 

niejeden raz z naszych ust.  

 

Klaudia, kl. III b gimnazjum 

Zosia, lat 6 

Babciu i Dziadku! 
 

      Ta Walentyna dla Was! 
        Dobrze, Ŝe jesteście.  
             Kocham Was. 

Marlenka 

Marlena, kl. IV b 
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Walentynki 
 
 

To święto zakochanych, kochanych, kochających, podkochujących się, kochliwych. 

Początki Walentynek sięgają średniowiecza, a wywodzą się z Anglii. Jego patron, czyli św. 

Walenty, był biskupem rzymskim, który miał moc uzdrawiania chorych. 

Pierwsza walentynką uznano wiersz miłosny do Ŝony z okazji dnia św. Walentego 

przesłany  w 1415  roku  przez uwięzionego  w  Tower  w Londynie Karola, Księcia Orleanu. 

UwaŜa się go tym samym za pierwszego nadawcę walentynki. Najsłynniejszym 

walentynkowym upominkiem było jabłko posypane róŜowym lukrem, ułoŜone w hebanowej 

szkatułce wysadzanej perłami i ofiarowane Annie Boldyn przez króla 

Henryka VIII.  

Przodkiem tego święta w Polsce były "Kupały". W tym czasie panny na 

wydaniu, aby zwrócić uwagę kawalerów stosowały magiczne sposoby np. 

wrzucały im do herbaty kostkę cukru, którą wcześniej przez 9 dni nosiły 

pod pachą.  

Walentynki szczególnie sprzyjają nieszczęśliwie lub niefortunnie 

zakochanym, którym brakuje odwagi lub nie potrafią wyznać swoich uczuć. W Polsce 

Walentynki obchodzone są zaledwie od kilku lat. Obchodzi je kaŜdy bez względu na to, ile 

ma lat. Walentynkowe wyznanie moŜna ukradkiem włoŜyć do kieszeni, wsunąć do skrzynki 

lub wysłać pocztą. Otrzymują je najczęściej osoby, które darzymy ciepłym uczuciem, czyli 

np. przyjaciele (przyjaciółki), nauczyciele (nauczycielki) czy sąsiedzi (sąsiadki).  

 

ZWYCZAJE WALENTYNKOWE W INNYCH KRAJACH 

 

W Japonii prezenty walentynkowe dają wyłącznie kobiety. 

Obdarowują nimi nie tylko ukochanych, ale i takŜe kolegów z pracy. Największe szaleństwo 

panuje jednak w Stanach Zjednoczonych. JuŜ na długo przed tym dniem Amerykanie wieszają 

na ulicach kolorowe serca i kupują mnóstwo kartek - walentynek z gotowymi wierszykami. 

W dniu św. Walentego dzieci z najmłodszych klas nie mają lekcji. Zamiast tego szaleją na 

wspaniałych balach. KaŜdy uczeń przynosi do szkody cukierki, najlepiej zawinięte 

w kolorowe, błyszczące papierki z napisami: “Mój jedyny pocałuj mnie”, “Jestem Twoja na 

wieki”, lub “Kochaj mnie”. Dziewczęta i chłopcy ze starszych klas organizują zabawy 

i prywatki. Przepustką na zabawę jest oczywiście kolorowe serce.  

Patryk, kl. IV b 

Sylwia, kl. II a gimnazjum 
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Czym jest miłość? –pytają poeci 
 
 
Nie widziałam cię juŜ od miesiąca.   
I nic. Jestem moŜe bledsza, 
Trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca 
Lecz widać moŜna Ŝyć bez powietrza. 
 (M. Pawlikowska – Jasnorzewska) 
 
 

 Zakochanemu tak szczęśliwie, 
 Tak nieszczęśliwie, jak ja umiem, 
       Najlepiej spędzić noc w zadumie.  

 Nad czym? Nad niczym. Ale tkliwie. 
 Między zachodem a jutrzenką 

 Wdać się w milczenie, jak w rozmowę 
 I powtarzać w myśli – Norwidowe: 

 „Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko...” 
                             (J. Tuwim) 

 
 
JuŜ kocham cię tyle lat 
Na przemian w mroku i śpiewie, 
MoŜe to juŜ jest osiem lat, 
A moŜe dziewięć -  nie wiem; 
Splątało się zmierzchło – gdzie ty, a gdzie ja, 
JuŜ nie wiem – i myślę wpół drogi, 
śe tyś jest rewolta i klęska, i mgła, 
A ja to twe rzęsy i loki. 
                         (K. I. Gałczyński) 

 
 

 

 
Czy wiesz, jaka jest jej miłość? 

To jakby mŜył najdrobniejszy deszcz, 
W którym idziesz i nie wiesz, Ŝe pada, 

A potem czujesz, Ŝeś przemókł do samego serca 
Taka jest jej miłość. 

                            (z poezji ludowej Kurdów) 
 

 

 
 

 

Klaudia, kl. III b gimnazjum 
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Czy wiesz, Ŝe... 
 

 
• sokół wędrowny jest najszybszym zwierzęciem na świecie. Ten drapieŜny ptak 

szybuje w powietrzu i wypatruje zdobyczy. Kiedy coś dostrzeŜe, rusza w dół z 

prędkością 350 km/h!  

• najwartościowszym kamieniem szlachetnym na świecie nie jest diament, lecz rubin! 

Największy znaleziony dotąd pochodzi z Birmy i waŜy 1184 karaty (1 karat – 200 

mg). Jego wartość przekracza 7 500 000 dolarów.  

• najszybciej rosnącym drzewem jest eukaliptus. Na Nowej Gwinei obserwowano okaz, 

który w ciągu roku urósł o 10,5 m, co oznacza wzrost o 3 cm dziennie. Wśród 

najwolniej rosnących drzew znajduje się pewien świerk z Arktyki, który potrzebował 

98 lat, aby urosnąć do 28 cm. 

• w pierwszym meczu piłki noŜnej w Anglii w kaŜdej druŜynie grało prawie 500 

zawodników!  

• pierwszym Ŝywym stworzeniem w przestrzeni kosmicznej był pies Łajka, wystrzelony 

na pokładzie rakiety w 1957 roku. Jego lot zakończył się śmiercią po wyczerpaniu 

zapasu tlenu.  

 

 

NADZWYCZAJNE CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA  
 

 

• W Sacco w Missouri (USA) kobiety nie mogą nosić kapeluszy, które mogłyby 

przerazić dzieci, osoby wraŜliwe i zwierzęta. 

• KaŜdy Brytyjczyk usiłujący sprzedać np. odkurzacz w miejscu publicznym naraŜa się 

na karę ograniczenia wolności (3 miesiące) i 180 funtów grzywny.  

• W mieście Lelczyce (Białoruś) obowiązuje zakaz sprzedaŜy jajek. Jajka moŜna nabyć 

wyłącznie w aptece, na receptę lekarską. 

• W Maine (USA) zabronione jest słuchanie w niedzielę radiowych audycji 

rozrywkowych. 

• W stanie Alabama (USA) zabroniona jest gra w domino w niedzielę. 
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Rekordy 
 
 

Najstarsza piramida 
 

Piramida DŜesera w Sakkarze (Egipt) została wybudowana ok. 2630 r. p.n.e. przez Imhotepa 

(nadwornego architekta faraona DŜesera). Ma wysokość 62 m.  

 
Najmniejszy kościół 

 
Najmniejszym kościołem jest kaplica św. Isabel de Hungria in Colomares w Maladze 

(Hiszpania), upamiętniająca Krzysztofa Kolumba. Ma ona pow. 1,96 m2.  

 
Najmniejszy dom 

 
XIX-wieczny domek rybaka w The Quay w Walii (Wielka Brytania) składa się z dwóch 

maleńkich pokoi i klatki schodowej. Ma tylko 182 cm szerokości od frontu, 309 cm 

wysokości i 254 cm głębokości.  

 
Najbardziej pojemna tama 

 
Biorąc pod uwagę objętość zalewu, najbardziej pojemną tamą jest New Cornelia Tailings na 

rzece Ten Mile Wash w Arizonie (USA), która odgradza 209,5 mln m3 wody. Jest ona tamą 

ziemną. 

 
NajdłuŜszy mur 

 
Wielki Mur Chiński jest najdłuŜszym murem świata i ma w swojej głównej części długość 

3460 km - pięć razy tyle, co odległość Przemyśl - Szczecin. Ukończony za panowania Szy 

Huang Ti (221-210 r. p.n.e.) ma dodatkowo 3530 km odgałęzień i rozpór. Jego wysokość 

waha się od 4,5 do 12 m, zaś grubość sięga 9,8 m.  

 
NajwyŜej połoŜone budynki mieszkalne 

 
Znajdują się w forcie Basisi, na przełęczy Mana na granicy indyjsko-tybetańskiej. 

Wybudowano je na wys. 5990 m. W kwietniu 1961 r. odkryto trzypokojową chatę na wys. 

6600 m na cerro Llullaillaco (6723 m), na granicy argentyńsko-chilijskiej, która, jak się 

uwaŜa, pochodzi z późnego okresu przedkolumbijskiego (ok r.1480).  
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Rusz głową! 
ZADANIE 1 

Wpisz odpowiedzi do krzyŜówki, a uzyskasz rozwiązanie. 

1. Wynik z dodawania 
2. Wynik z odejmowania 
3. Grecki uczony, matematyk 
4. X lub Y w równaniu 
5. Pod kreską ułamkową 
6. Dział matematyki 
7. Twierdzenie … 
8. KaŜda z liczb, które mnoŜymy przez siebie 
9. Mogą być ostre, proste lub rozwarte 
10. Czworokąt, który ma 4 osie symetrii  

HASŁO:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ZADANIE 2 

RozwiąŜ podane działania, a wyniki wpisz w odpowiednie pola. 
Odczytaj hasło (w pionie) wiedząc, jakie litery przypisane są do cyfr. 
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1.   725 – 120 
2.    
3.   -2x + 4x 
4.   25 
5.   1231 +1041 
6.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
B A M C U Ł E K 

 

to królowa nauk 
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Pokoloruj obrazek, a jego nowy wygląd zachęci Cię do samodzielnego wykonania laurki 

walentynkowej dla bliskiej Ci osoby. 

 

Alicja, kl. III b gimnazjum 
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Z Ŝycia szkoły 

Wizyta duszpasterska 
 

05.01.2012 w USD miało miejsce tradycyjne spotkanie kolędowe z ks. kard. 

Stanisławem Dziwiszem. 

Rozpoczęło się ono od 

uroczystego powitania 

i krótkiego naboŜeństwa 

w kaplicy szpitalnej, 

a następnie ks. kard. 

odwiedził dzieci na 

wszystkich oddziałach. 

Towarzyszyła mu kapela 

góralska. Dzieci z nauczycielami z ZSS Nr 3 przygotowały orszak powitalny i wiersze 

przybliŜające BoŜe Narodzenie. Wystąpiły: w roli aniołów: Milena, Klaudia, Paulina, 

Gabrysia, Nina i Dominika, królami zostali: Patryk, Szymon i Paweł, a w wyjątkową postać 

pastuszka wcieliła się mama Patryka. 
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Konkurs „ śywioły – potęŜne siły przyrody – jednych zachwycają, 

innych zaś przeraŜają” został rozstrzygnięty!!! 

 

Dnia 5 stycznia 2012 roku Komisja wybrała najładniejsze prace i wyłoniła 

zwycięzców. 

Na konkurs wpłynęło ponad 80 prac ze szkół szpitalnych z całej Polski. 

Nagrodzonych zostało 15 prac, w tym prace dzieci z Rzeszowa, Bydgoszczy, Kołobrzegu, 

Szczecina, a takŜe Krakowa. 

Uczniowie „bohaterami” uczynili Wiatr, Wodę, Ziemię lub Ogień – siły przyrody, które mogą 

zachwycać lub przeraŜać.  

Z naszej szkoły nagrody otrzymali: 

 
w kategorii praca plastyczna: 

Sebastian kl. VI – II miejsce. 

Łukasz kl. IV – wyróŜnienie. 

w kategorii wiersz: 

Katarzyna kl. III a gimnazjum – I miejsce. 

w kategorii prezentacja multimedialna: 

Natalia kl. II b gimnazjum     

Dominik kl. III b gimnazjum   praca zbiorowa I miejsce 

Agnieszka kl. VI b 

 

 

Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym uczniom gratulujemy i dziękujemy! Zapraszamy do 

lektury nagrodzonych wierszy, które publikujemy w niniejszym numerze w kąciku literackim. 

Nauczycielom – opiekunom dziękujemy za pomoc i współpracę.  

 

       ORGANIZATORZY: 

       Gieroń Monika 
       Janusz Kinga 
       Katarzyńska Anna 
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WOŚP zagrała w Prokocimiu 
 

8 stycznia odbył się XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. RównieŜ 

uczniowie naszej społeczności szkolnej włączyli się w tę ogólnopolską akcję. Przygotowali 

wiele prac plastycznych wykonanych pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców. Dziecięce 

rysunki, figurki z masy solnej i kartonu były miłym upominkiem dla osób wspierających 

zbiórkę pieniędzy. Kwesta odbyła się na terenie USD w holu głównym. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy numer kwartalnika nie jest wydany w kolorowej wersji z powodu braku 

toneru w drukarce i funduszy na jego zakup. Mamy nadzieję, Ŝe kłopoty te są przejściowe, 

jednak poszukujemy drukarzy, sponsorów lub pomysłodawców, którzy pomogą nam 

w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji. 

         Samorząd
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Zaproszenie 
 
W związku z obchodami roku Korczaka – lekarza, pisarza, a przede wszystkim pedagoga  

i przyjaciela dzieci, nasza Redakcja ogłasza konkurs pt. „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci”.  

 

Regulamin konkursu pt. „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Redakcja kwartalnika „LOOK”. 

2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym (od klasy 0 do klasy 3 gimnazjum). 

3. Zadania konkursowe zostały podzielone, ze względu na wiek uczestników, na trzy grupy: 

Grupa I (dzieci do 3 klasy szkoły podstawowej) – praca plastyczna, grupa II (dzieci do 

klasy 6 szkoły podstawowej) i grupa III ( młodzieŜ gimnazjalna) – test wiedzy o Januszu 

Korczaku. Test wiedzy będzie oparty o informacje zamieszczone w aktualnym numerze 

kwartalnika. 

4. Prace plastyczne naleŜy oddać do wychowawców klas I – III. 

5. KaŜda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko, wiek, 

oddział, na którym znajduje się dziecko. 

6. Zgłaszając pracę dziecko dołącza oświadczenie1 ze zgodą prawnych opiekunów na 

publikację pracy. 

7. ZłoŜenie prac jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz oświadczeniem praw 

autorskich bez naruszenia praw osób trzecich i wyraŜeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

8. Prace przechodzą na własność organizatora. 

Nagrody: 

1. Planowane jest przyznanie trzech nagród głównych (nagrody rzeczowe) – po jednej 

w kaŜdej kategorii wiekowej, dodatkowo zwycięzcy otrzymają dyplom gratulacyjny. 

Terminarz konkursu: 

1. Oddawanie prac do 27 stycznia 2012 r.  

2. Zgłaszanie chętnych do testu wiedzy do 25 stycznia 2012 r. 

3. Test wiedzy 26 – 27 stycznia 2012 r. 

4. Ogłoszenie wyników 30 stycznia 2012 r. 

                                                 
1 Załącznik nr 1 


