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NASI WOLONTARIUSZE W AKCJACH CHARYTATYWNYCH 
 

 
 

JARMARK ŚWIĄTECZNY 
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Z życia szkoły 
 

 
 

KULIG KLAS VII 
 

 

  
 

 

 

 

 

AKWARELE 

 

PRACE 

PLASTYCZNE 

UCZNIÓW 

KLAS IV 
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Zima 
 

Szronem szyby spękały 

Trawa w szkle zastygła 

Tuje w białych beretach 

Chylą się ku ziemi 

Drzewa w diamencie zaklęte 

Posiwiało niebo 

 

Tylko gałązka bazi 

W rytm podmuchów wiatru 

W świetle słońca smugi 

Sielsko i cichutko tańczy 

Na stepach śnieżnej pierzei 

 

Jak samotna dusza 

W krainie wiecznej zmarzliny 

Okienko poetyckie 
 

 

 

Filip Mełgieś 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachód 
 

W czerwieni serc niebo się rumieni 

W gęstwinie czerni zanika błękit 

Ciepło kolorów stygnie, przepada 

Nadchodzi mroku kojąca chwila 

Mija świat jawny, mija świat złudny 

W blasku zachodu skąpane drzewa 

Majaczą w oddali, obsiadłe przez mgłę 

By po chwili zniknąć jako fatamorgana 

Sam 
 

Jasny latarń blask 

Łzy zmrożone niebios 

Ścielą drogę wąską 

Wijącą się w dal 

I w dal….. 

 

Reflektor jeden 

Patrzy z piedestału sfer 

Tylko ja i on  

W przejmującej ciszy 

Listowiem spowitej 

 

 

 

 
 

Prawda 
 

Tonie w odmętach tych słów 

- nic nie znaczących słów 

Bezwładna jak liść 

Porwana, zdeptana przez czas 

I zmieszana z błotem 

Rozpada się 

Na małe cząstki kłamstw 

- nic nie znaczących kłamstw 

Milcząca, groźna 

Upada… 
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76 LAT TEMU WYZWOLONO NIEMIECKI OBÓZ AUSCHWITZ-BIRKENAU 
 

27 stycznia 2021 przypada 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. 

Ten dzień jest ustanowionym przez ONZ Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu. 

 

W tym roku podczas rocznicowych uroczystości w sposób szczególny uwypuklone zostaną losy 

dzieci. Niemcy deportowali ich do Auschwitz co najmniej 232 tysięcy. Wśród nich było 216 tys. 

Żydów, 11 tys. Romów, 3 tys. Polaków, ponad 1 tys. Białorusinów oraz kilkuset Rosjan, Ukraińców 

i innych. W obozie zarejestrowano jako więźniów ok. 23 tys. dzieci i młodocianych, z których w 

styczniu 1945 roku oswobodzono nieco ponad 700. Śmierć w Auschwitz poniosło ponad 200 tys. 

dzieci, w większości były to dzieci żydowskie przywiezione z rodzinami na zagładę. 

 

  
 

„KL” 

 

Nieme krzyki rozbijają się o mury piekieł 

Groźne cerbery pilnują, by z niego nie uciec 

Ludzie spod gwiazdy Dawida 

Która blednie i blednie 

Za nieboskłon powoli zachodzi 

Aż w końcu zgasnąć ma na wieki 

 

Horyzont jest szeroki a jednak ciemny i mroczny 

Winni swą niewinnością idą na śmierć skazani 

Danse Macabre śmierć nagląca tańczy 

Ramię w ramię w okrucieństwie ludzkim przepadają na dnie 

Jak para ulatniają się 

I jak dumne orły wznoszą się do nieba 

 

 

Nekropolis 
 

Tyle historii, pięknych, długich 

Odpłynęło z nurtem rzek 

Po tylu, tylko krzyż został 

Z wyrytym koślawo napisem 

 

Gawrony obsiadły lip kilka 

W spojrzeniu świat zanika 

Horyzont mur przysłania 

 W głębi słychać szepty 

Dławione słońcem słowa 

W granicie zanikają 

 

Gawrony odfrunęły 

Pustka w mieście nastała…. 

Przez wieki tylko czas, 

Przesuwa się wskazówka 

I znowu bije dzwon 

 

Nowy mieszkaniec przybył 

I jedno motto miasta, 

Tak czule wyszeptane  

W wiecznej skale wyryte 

Memento mori 
 

 
 

Filip Mełgieś 
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KARTKI Z KALENDARZA 
 

Ciekawostka; 12 lutego 2021 to data palindromiczna, tzn. czytana wspak jest taka sama! 

 

12.02.2021 
 

Tego dnia rozpoczyna się chiński Rok Bawoła (potrwa do 31 stycznia 2022). 
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27 lutego 2021: Piotr Żyła zdobywa na skoczni w Oberstdorfie  

tytuł mistrza świata w narciarstwie klasycznym  
 

 

 

HE, HE, ŻARTY SIĘ SKOŃCZYŁY! 
PEAN NA CZEŚĆ PIOTRA ŻYŁY 

 
Tekst: Wojciech Dąbrowski 

 muzyka: Dawid Ludkiewicz 

 

Wielu narciarzy cały rok 

Marzy, by oddać dobry skok, 

Dla nart wypruwa sobie żyły. 

A Piotr? Ten czart obraca wszystko w żart, 

Lecz jego start jest dla nas więcej wart! 

Leć orle dalej po swe medale! 

Zwyciężaj! Żarty się skończyły! 

 

 

    
 

9 



22 lutego (1 marca): 211 rocznica urodzin Fryderyka Chopina 
 

    
 

FRYDERYK CHOPIN: POLONEZ B-dur (1817) 
Pierwszy utwór skomponowany przez 7-letniego Fryderyka 

 

 
 

 
 

 

Słyszysz, mamo, tę muzykę w niebie? 

Ja tak samo, ja tak samo chcę dla ciebie grać! 

Usiądź przy mnie, zagram coś dla ciebie, 

Wieczorami, gdy zasypiam, chór aniołów mnie odwiedza. 

 

Słyszysz, mamo? Z nieba ta muzyka! 

Czujesz, mamo? Czujesz to co ja? 

Przytul mocno swego Fryderyka, 

A poczujesz, że me serce bije w rytmie tego poloneza. 

 

Bo w tej muzyce płynie polska krew, 

I słychać ptaków śpiew, 

Szum prastarych drzew 

I warszawskiej gwar ulicy, gdy się budzi z rana. 

 

Jest w tej muzyce mój dziecięcy świat, 

Gra mazowiecki wiatr, 

Każdy polny kwiat, 

A Warszawa słucha jak zaczarowana. 

 

Dziś ci przynoszę chłodny lasu cień, 

Pęk polnych kwiatów z nadwiślańskich łąk, 

Chcę podziękować ci za każdy dzień, 

Za każdy uśmiech twój, ciepło twoich rąk, 

Niech grają dla ciebie 

Wszyscy święci w niebie! 

 
słowa: Wojciech Dąbrowski  

(w 200-lecie pierwszego wykonania utworu) 
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FRYDERYK CHOPIN: WALC A-MOLL (op. posth) 

słowa: Wojciech Dąbrowski (2010, w 200 rocznicę urodzin Fryderyka Chopina) 

 

Przy kominku siedzisz sam, 

Nikt nie puka do zamkniętych bram. 

Zagraj synku, zagraj nam, 

Walca, który dobrze znam. 

 

Gdy wyruszysz w wielki świat, 

Będzie śpiewał ci paryski wiatr, 

Ale w duszy przetrwa ślad 

Wspomnień twych dziecięcych lat. 

 

Bo choć mija życie, nie zapomnisz już 

Mazowieckich łąk i matczynych rąk, 

Czujesz serca bicie na wspomnienie róż 

I pokrytych lasem wzgórz. 

Bo choć życie mija, to ocali Bóg 

Pamięć polnych dróg, gdzie dojrzewa głóg. 

Czasem los nie sprzyja, żebyś wrócić mógł, 

Lecz wciąż czeka domu próg. 

 

Pod powieką zalśni łza, 

Gdy usłyszysz walca rzewny ton, 

Choć daleko, będziesz w snach 

Wracał do rodzinnych stron. 

 

Już w kominku ogień zgasł, 

Poszarzała twojej matki twarz, 

Zagraj synku, proszę, zagraj jeszcze raz! 

Wiemy, że dziś dla nas grasz. 

 

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O CHOPINIE 

 

 

I miejsce zajął Kacper Dobrowolski z klasy IV a 

II miejsce Lena Żabińska z klasy VI b 

III miejsce Szymon Wiaderek z klasy IV a 

 

W konkursie wiedzy o Chopinie  

najlepszą klasa okazała się 

4 A – I miejsce z wynikiem 129 005 pkt 

6 B – II miejsce z wynikiem 127 870 pkt 

5 C – III miejsce z wynikiem 72 915 pkt 

 

 

Dwa teledyski z utworami Fryderyka Chopina (Polonez B-dur i Walc a-moll) przygotował Janek 

Lewandowski, uczeń klasy II LO.  

 

Janek, znany jako współtwórca filmu o naszej szkole, 

marzy o studiach w Wyższej Szkole Filmowej, chce 

zostać reżyserem i operatorem. Dopiero w kwietniu 

skończy 16 lat, a działa już jak profesjonalista. Ostatnio 

podjął stałą współpracę jako realizator teledysków i 

filmowych relacji ze Spotkań z piosenką oraz 

koncertów Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro 

im. Mieczysława Fogga. W ciągu zaledwie trzech 

zimowych miesięcy zdołał zrealizować 5 teledysków 

oraz filmowe relacje z koncertów w kawiarni Nowy 

Świat Muzyki, w Galerii Metamorfozy i ursynowskim 

Domu Sztuki. Teledyski dostępne są na You Tube i na 

stronach facebooka: Festiwal Piosenki Retro i 

Spotkania z piosenką. 
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PIOSENKA WARSZAWSKA 

słowa i muzyka: Wojciech Dąbrowski  

 

1 

Pusty park, raj dla par zakochanych. 

Umilkł bar, cichnie gwar, działa czar. 

Pognał wiatr gdzieś na zwiad na Bielany. 

Wokół świat niczym kadr zaczarowany. 

 

Jak beztrosko i wiosennie  

Łazienkowską iść codziennie, 

Agrykolą zejść na wprost,  

gdzie topolom śpiewa drozd. 

Skręcam w lewo, potem w prawo,  

śpiewam krzewom, świeżym trawom. 

Tracę zmysły, idąc tam,  

z brzegiem Wisły sam na sam. 

 

 

2 

W którym z miast tyle gwiazd lśni nad ranem? 

Mija czas, ciągnie nas do swych gniazd. 

Znowu śnię... witam się z Barbakanem. 

Chłonę te chwile dwie niezapomniane. 

 

Co za rozkosz przejść się latem  

Marszałkowską, Nowym Światem, 

Świętokrzyską, gdzie na wprost,  

widać blisko nowy most. 

Skręcam w lewo, potem w prawo,  

znam to drzewo, sklep z wystawą. 

Ku Łazienkom gnam, bo tu  

mam z Syrenką rendez-vous. 

 

3 

Trochę mży, schodzą mgły z wież zamkowych. 

Serce drży, czy to ty? Może sny? 

Ocal ten piękny sen kolorowy. 

W bajkę zmień szary dzień listopadowy. 

 

Jak wspaniale iść jesienią,  

skrajem Alej ku wspomnieniom, 

tą ulicą z dawnych lat,  

ze stolicą za pan brat. 

Skręcam w lewo, potem w prawo,  

wybacz, Ewo flirt z Warszawą. 

Zawsze dla niej będę szedł  

na spotkanie tete a tete. 

 

 
 

Teledysk z piosenką przygotował z okazji 425. rocznicy Janek Lewandowski 
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Prezentacje naszych uczniów w konkursie wiedzy o Warszawie 
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Klasy siódme rozmawiały na lekcjach o "Małym Księciu". Ta lektura dostarcza mnóstwo materiału 

do przemyśleń. Uczniowie przygotowali zbiór ulubionych, najciekawszych cytatów z książki. Prace 

wykonali uczniowie klas 7b i 7c. Zapraszamy do obejrzenia ich prezentacji.  
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18 marca. Spotkała nas wielka strata.  
Odeszła pani Kasia Cackowska. Wyjątkowa nauczycielka języka polskiego, wyjątkowy człowiek. 

Wychowawczyni klasy VII B. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. 

 

Ewa Stefaniak 
Smutek, żal, niedowierzanie.. 
 

Honorata Wąsowicz 

Cudowna, ciepła osoba. Wyjątkowa nauczycielka. Ogromny żal. Będziemy bardzo tęsknić 
 

Leszek Kwaśniewski 
Nauki Pani Kasi będą żyły dalej w czynach Naszych dzieci ich poglądach na świat, metodach 
rozwiązywania problemów... Pani Katarzyna nie tylko wprowadzała dzieci w świat pięknych 
książek, zawiłości języka ojczystego, ale również kierowała ich umysłami pokazując wzorce 
zachowań społecznych. W mojej pamięci Pani Katarzyna pozostanie jako bardzo ciepła, 
otwarta i pomocna. Wyrazy szczerego współczucia dla Rodziny, dla Kolegów i Koleżanek z 
Varsovii. Niech odpoczywa w spokoju. 
 

Luna RM 
Najlepsze lekcje były z panią Kasią . Zawsze będzie w moim serduchu. 
 

Zuza Skowronek 

Pani Kasia zawsze była dla mojej klasy i innych klas bardzo miła, bardzo za nią tęsknimy. 
 

Błażej Ziorkiewicz 
Pani Kasiu dziękuję za wszystko... będę tęsknił. 
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https://www.facebook.com/ewa.stefaniak.50?comment_id=Y29tbWVudDo0MDk2NjU3MzMzNzAxNTg4XzQwOTc1MDMyNTM2MTY5OTY%3D&__cft__%5b0%5d=AZVM3z9bGvZFQGUpQksvWwo38NETt4EKvcjVYlsYTP8zn8AFh_Pg_w4uvyj53ONhZX8VJDXjcdy85DocJQRkq3r4QseOFi5hFL4KsaEYjJkQH-DM4U_4jSFXjG6nA-oMHK2gPTIEp3x-59eEStlOVJ2Y&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/honorata.wasowicz?comment_id=Y29tbWVudDo0MDk2NjU3MzMzNzAxNTg4XzQwOTY2ODg0NDAzNjUxNDQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZVM3z9bGvZFQGUpQksvWwo38NETt4EKvcjVYlsYTP8zn8AFh_Pg_w4uvyj53ONhZX8VJDXjcdy85DocJQRkq3r4QseOFi5hFL4KsaEYjJkQH-DM4U_4jSFXjG6nA-oMHK2gPTIEp3x-59eEStlOVJ2Y&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/leszek.kwasniewski?comment_id=Y29tbWVudDo0MDk2NjU3MzMzNzAxNTg4XzQwOTc0MjMxNDAyOTE2NzQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZVM3z9bGvZFQGUpQksvWwo38NETt4EKvcjVYlsYTP8zn8AFh_Pg_w4uvyj53ONhZX8VJDXjcdy85DocJQRkq3r4QseOFi5hFL4KsaEYjJkQH-DM4U_4jSFXjG6nA-oMHK2gPTIEp3x-59eEStlOVJ2Y&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/luna.rm.1048?comment_id=Y29tbWVudDo0MDk2NjU3MzMzNzAxNTg4XzQwOTczOTkyMzAyOTQwNjU%3D&__cft__%5b0%5d=AZVM3z9bGvZFQGUpQksvWwo38NETt4EKvcjVYlsYTP8zn8AFh_Pg_w4uvyj53ONhZX8VJDXjcdy85DocJQRkq3r4QseOFi5hFL4KsaEYjJkQH-DM4U_4jSFXjG6nA-oMHK2gPTIEp3x-59eEStlOVJ2Y&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/zuza.skowronek.752?comment_id=Y29tbWVudDo0MDk2NjU3MzMzNzAxNTg4XzQwOTc0MDkyMjY5NTk3MzI%3D&__cft__%5b0%5d=AZVM3z9bGvZFQGUpQksvWwo38NETt4EKvcjVYlsYTP8zn8AFh_Pg_w4uvyj53ONhZX8VJDXjcdy85DocJQRkq3r4QseOFi5hFL4KsaEYjJkQH-DM4U_4jSFXjG6nA-oMHK2gPTIEp3x-59eEStlOVJ2Y&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/blazej.ziorkiewicz?comment_id=Y29tbWVudDo0MDk2NjU3MzMzNzAxNTg4XzQwOTc0Njk4MzAyODcwMDU%3D&__cft__%5b0%5d=AZVM3z9bGvZFQGUpQksvWwo38NETt4EKvcjVYlsYTP8zn8AFh_Pg_w4uvyj53ONhZX8VJDXjcdy85DocJQRkq3r4QseOFi5hFL4KsaEYjJkQH-DM4U_4jSFXjG6nA-oMHK2gPTIEp3x-59eEStlOVJ2Y&__tn__=R%5d-R


Dołącz do nas. Zostań Varsoviakiem! 
 

      
 

 

 

 
 

Napisz do nas. Redaguj z nami.  

Przyślij swój artykuł, reportaż, 

wiersz, opowiadanie, recenzję, 

wspomnienia… 
 

 
 

 

 

 

 

Adres redakcji:  

6 NLO Fundacji Varsovia, 02-743 Warszawa, ul. J. S. Bacha 2 

 


