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Od redakcji 
 

Ciepły kwiecień, mokry maj, będzie zboże niby gaj. To stare przysłowie 

dzisiaj bardziej rozśmiesza niż potwierdza ludową mądrość. 

Piąty miesiąc 2019 roku przywitał nas 15 rocznicą wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej, powrotem uczniów do szkół po trzytygodniowym strajku na-

uczycieli, sensacyjnymi doniesieniami o fałszywych alarmach w czasie pi-

semnych matur.  

Ponadto zaskoczeni zostaliśmy pożarem paryskiej katedry Notre Dame 

(więcej o tym zdarzeniu na dalszych stronach Kuriera…) oraz niespodzie-

wanymi porażkami kilku czołowych klubów piłkarskich w półfinałowych 

meczach Ligi Mistrzów. 

Jednak prawdziwe emocje jeszcze przed nami. 26 maja odbędą się wybory 

do Parlamentu Europejskiego. Kandydaci wzdłuż i wszerz przemierzają 

Polskę. Przoduje Wiosna, której podróże przekroczyły już dystans 10.000 

km (odległość Warszawa – Władywostok). 

Dzień wcześniej (25 maja) spotkamy się wszyscy na Święcie Saskiej Kępy. 

Obecność naszej szkoły zaakcentujemy występami artystycznymi klas szó-

stych, stoiskiem naukowym, pokażemy naukę „od ludzkiej strony”, weź-

miemy udział w paradzie organizowanej pod hasłem: „Jak dobrze mieć są-

siada”. 

Ponadto zbliżamy się do zakończenia roku szkolnego, ale nie czas jeszcze 

na pożegnania, na końcówce przyda się ostra mobilizacja. 

 

Jerzy Robiński 
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Święto Saskiej Kępy! 
 

 
 

"To był maj, pachniała Saska 

Kępa...” 

Jest to początek dobrze nam zna-

nej piosenki Maryli Rodowicz, 

która stała się hymnem Święta 

Saskiej Kępy. Jak co roku, pod 

koniec maja, ma miejsce ta 

wielka i pełna kolorów impreza. 

Odbywa się ona na Saskiej Kępie, 

a jej serce stanowią ulice Francu-

ska i Paryska.  Jest to dzień, w 

którym wszyscy mieszkańcy Sa-

skiej Kępy wychodzą na ulice i się 

bawią. 

Święto Saskiej Kępy nie ma dłu-

giej tradycji.    Najważniejszym 

celem  jest upamiętnianie i przy-

pominanie  wielkich osobowości, 

które kiedyś zamieszkiwały bądź  

mieszkają w  tej mikro-dzielnicy. 

Biorą w niej udział również szkoły 

z Saskiej Kępy.  Mają one możli-

wość zaprezentowania swoich 

stoisk oraz  umiejętności arty-

stycznych na dużej lub małej sce-

nie. W tym roku nasza szkoła bę-

dzie miała własne stoisko z eks-

perymentami  a  uczniowie klas 

szóstych wystąpią na małej sce-

nie w Jordanku. 

W roku 2006 odbyły się pierwsze 

obchody święta Saskiej Kępy. Mo-

tywem przewodnim była postać 

Agnieszki Osieckiej. Poetka 

mieszkała niegdyś na Saskiej Kę-

pie. Mieszkańcy przejęli inicja-

tywę i zorganizowali obchody   na 

najwyższym poziomie. Następne 

edycje imprezy miały na celu pro-

mocję kultury, nie tylko polskiej i 

przypomnienie postaci ze świata 

artystycznego związanych z dziel-

nicą. Tak było do 2013 roku, 

kiedy charakter święta zmienił się 
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na bardziej “sąsiedzki” z "między-

narodowego". Od tamtej pory za-

daniem tego święta, obok promo-

cji kultury, jest zacieśnianie więzi 

między ludźmi mieszkającymi w 

tej dzielnicy. Na straganach poja-

wiało się coraz więcej domowych 

wyrobów spo-

żywczych i 

przedmiotów 

homemade. 

Artyści wysta-

wiają również 

swoje prace na 

mini wysta-

wach, które 

cieszą się dużą 

popularnością. 

"Kącik" znaj-

duje się naj-

częściej na 

Placu Przymie-

rza.  

Tegorocznym 

tematem 

święta jest: 

“Jak dobrze 

mieć sąsiada” i po raz kolejny ty-

tuł podkreśla , jak ważne są więzi, 

które rodzą się wśród mieszkań-

ców. Tak jak we wcześniejszych 

edycjach będzie aleja artystów i 

wiele innych atrakcji. Serdecznie 

zapraszam na występy naszych 

kolegów na scenie w Jordanku 

oraz na stoisko naszej szkoły. 

 

Hasła kolejnych edycji: 

2006 - "Agnieszka tu mieszka" 

2007 - "Viva la France!" 

2008 - "Piękni Dwudziestoletni – 

lata 60" 

2009 - "Tango i Salsa na Francu-

skiej" 

2010 - "Pokolenia polskiego 

jazzu" 

2011 - "Szalone lata 20-30" 

2012 - "Rendez-vous z Francją" 

2013 - "Czym Kępa bogata" 

2014 - "Spotkajmy się na Saskiej 

Kępie" 

2015 - "Na francuskiej, na francu-

skiej..." 

2016 – 100 lecie przyłączenia Sa-

skiej Kępy, Grochowa i Gocławia 

do Warszawy 

2017 - "Twoja młodość" 

2018 - "Radość wolności - lata 

20'" 

2019 - "Jak dobrze mieć sąsiada" 

 
 

Magda Bakoń 
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Notre Dame – trage-

dia i wybór. 
 
15 kwietnia tego roku podczas re-

nowacji wybuchł pożar w Notre 

Dame. Media od razu poinformowały 

o tym cały świat, a w zaledwie parę 

dni miliarderzy z pomocą zwykłych 

ludzi wpłacili ok. 750 mln euro na 

odbudowę zabytku.  

Przykład renowacji paryskiej ka-

tedry pokazuje, jak hojność ludzi 

bogatych lub znanych jest wybiórcza 

i nie zawsze skierowana do tych, 

którzy jej najbardziej potrzebują. 

Takie gesty mają często na celu po-

kazanie się z jak  najlepszej strony 

lub poprawienie swojego wizerunku. 

 

 

 

Za taką sumę pieniędzy można by 

było wykonać wiele innych poży-

tecznych prac, choćby na rzecz eko-

logii. Oczywiście, nikt nie broni ni-

komu wpłacania własnych pieniędzy 

na wybrane cele, tylko dlaczego ci 

miliarderzy, w tym konkretnym 

przypadku, wykazali aż taką hoj-

ność.  

Czy na pewno chodzi o dobro-

czynność?  

Nawet prezydent Stanów Zjedno-

czonych oznajmił, że Biały Dom 

także pomoże w odbudowie. Tylko 

dlaczego Donald Trump nic nie robi 

z problemami swojego kraju, jak np. 

kryzysem wodnym w mieście  Flint, 

gdzie od pięciu lat nie ma czystej 

wody, czy podpalaniem przez bia-

łego nacjonalistę i nazistę kilku ko-

ściołów katolickich, w których zde-

cydowana większość wiernych to 

osoby ciemnoskóre.  

Trzeba pamiętać, że  tysiące za-

bytków rdzennych mieszkańców 
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Ameryki Południowej i Północnej, 

Afryki oraz Australii, podpalonych i 

zniszczonych przez kolonizatorów, 

nigdy nie zostało   odbudowanych. 

Wymazana historia nigdy nie po-

wróci i nie pojawi się w podręczni-

kach, a o zabytkach i pamiątkach 

tych kultur i społeczeństw w dużej 

części zapomniano.  

W przypadku Notre Dame, nawet 

gdyby nigdy do jej odbudowy nie 

doszło, pamięć i bogato udokumen-

towana architektura świątyni po-

parta dziełami artystów pozostanie 

w świadomości pokoleń. 

 

Zofia Zieniewska 

 
NOTRE DAME, 15 KWIETNIA 
2019 

Co czujesz, widząc katedrę w płomie-
niach? 
Bezsilność, smutek, szok, niedowie-
rzanie. 
Nie wstydź się tego. Nikt z nas prze-
rażenia  
I łez powstrzymać nie będzie dziś w 
stanie. 

Patrzysz na ogień, co strawić chce 
mury, 
Symbol Paryża, cesarzy i królów, 
Historię przodków, dziedzictwo kul-
tury. 

Czujesz, że serce wykrwawi się z 
bólu. 

To niemożliwe! Jak mogło się zda-
rzyć?  
Jeszcze przed chwilą tętniło tu życie, 
Tyle pamiątek, relikwii, witraży, 
Ma się to z dymem rozpłynąć w nie-
bycie? 

Coś się wymknęło spod boskiej 
opieki. 
Notre Dame to świętość dla Europej-
czyków, 
Ocal ją, Panie, wszak trwała przez 
wieki. 
Niech dzwony biją na alarm, dzwon-
niku! 

Cały strop płonie, już nie ma iglicy, 
Katedra zmienia swój wygląd tak 
znany. 
Tłumy Paryżan na końcu ulicy, 
Topią swą rozpacz nad brzegiem Se-
kwany. 

Nic nie jest wieczne, los uczy pokory.  
Notre Dame powstanie jak Feniks z 
popiołu. 
Miej tę nadzieję, lecz sam od tej pory  
Nie igraj z ogniem i nie kuś żywiołów. 

 

Wojciech Dąbrowski 

 

Autor wiersza  jest nauczycielem (był dyrek-
torem LO), działaczem harcerskim dzienni-
karzem, popularyzatorem dawnej piosenki, 
organizatorem i dyrektorem artystycznym 
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro 
im. Mieczysława Fogga, prowadzi kabaret 
MKWD 
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Notre Dame 

 

Katedra stoi niewzruszona, 

Wyniosła wobec czasu starzenia. 

Teraz ogniem poruszona  

Ulega dziełu niszczenia. 

 

Mury kruszeją, łuki pękają. 

Ogień nie zna litości. 

Ludzie, choć moc wielką mają, 

Dziś trapią ich chwile słabości. 

 

Tak dumne dwie wieże- symbol 

Paryża . 

I freski, witraże, relikwie i ramy. 

One zginęły, one przepadły 

Kościół płonie cały. 

 

A poza świątynią płoną serca. 

Wraz z iglicą upada nadzieja. 

Dzisiaj żyjemy, kiedyś zginiemy. 

Nie znajdziesz przed tym schro-

nienia. 

 

Max Tudek 

 

 

Kosmiczny Skafander 
 
Życie w kosmosie jest zadaniem 

niezwykle trudnym. Gdyby wy-

rzucono Cię w zwykłym ubraniu w 

próżnię kosmosu, umarłbyś 

okropną śmiercią i to z wielu przy-

czyn jednocześnie. Udusiłbyś się z 

braku tlenu, płyny w twoim orga-

nizmie zagotowałyby się od ni-

skiego ciśnienia (wykres fazowy 

wody mówi nam, że im mniejsze 

ciśnienie, tym mniejsza tempera-

tura wrzenia), a twoja skóra zo-

stałaby nadmuchana jak balon 

przez ulatniającą się parę. Dla-

tego astronauci potrzebują dodat-

kowych warstw ochrony przed 

niegościnnymi warunkami. A oto 

skafander kosmiczny.  

Skafandry kosmiczne chro-

nią astronautów, kiedy wychodzą 
poza statek kosmiczny. Ze-

wnętrzne powłoki skafandra ko-
smicznego chronią przed szkodli-

wym promieniowaniem słonecz-
nym (dlatego powinny być 

białe) oraz przed poruszającymi 
się z olbrzymią prędko-

ścią cząstkami pyłu kosmicznego 
zwane mikrometeoroidami.   Na 

ziemi te rzeczy nie stwarzają dla 

nas zagrożenia, ponieważ nad 
nami znajduje się kilkadziesiąt ki-

lometrów gęstej atmosfery. Ozon 
zatrzymuje promieniowanie, a w 

tlenie spalają się skalne odłamki. 
Przezroczysty, plasti-

kowy hełm również chroni przed 
promieniowaniem i mikrometeoro-

idami. Metoroidy są niebez-
pieczne, bo często poruszają się z 

gigantyczną prędkością i nawet te 
bardzo niewielkie mają ogromną 

energię kinetyczną. 

Środkowe warstwy skafandra ko-

smicznego są nadmuchane jak ba-

lon i wywierają nacisk na ciało 
astronauty. Chroni to organizm 

przed działaniem zabójczej ko-
smicznej próżni. Dzięki temu 

płyny ustrojowe kosmonauty nie 
wygotują się. Wewnętrzna pod-

szewka skafandra posiada rurki z 
wodą, żeby ogrzewać lub chłodzić 

ciało astronauty. Temperatury na 
orbicie ziemi wahają się od -273 

do ok. 200 stopni Celsjusza, w za-
leżności od tego czy obiekt jest 

oświetlony, czy nie. Plecak zawiera 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosmonauta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Statek_kosmiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_s%C5%82oneczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Promieniowanie_s%C5%82oneczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%85stka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Py%C5%82_kosmiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/He%C5%82m
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3%C5%BCnia
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zapas powietrza do oddychania 
oraz urządzenia podtrzymujące 

życie. Zapasu tlenu znajdującego 
się w zbiornikach wystarcza nawet 

na około 7 godzin oddychania. Rę-
kawice mają silikonowo - gu-

mowe palce, które są elastyczne, 
ale szczelne. Skafander wyposa-

żony jest także w rurkę dostarcza-

jącą napoje oraz inną, do której 
zbierany jest mocz. 

 

Koszt skafandra kosmicznego sta-

nowi wydatek rzędu (bagatela) kil-
kunastu milionów dolarów, z czego 

około 70% pochłaniają koszty ple-
caka i panelu sterowania. 

Amerykańskie skafandry składają 
się z wielu elementów. Ubieranie 

jest czasochłonne i niewykonalne 
bez asystentów. Skafan-

dry rosyjskie są jednoelemen-
towe: po prostu wchodzi się przez 

właz w plecach. 

Podsumowując, skafandry ko-
smiczne to niezwykłe maszyny, 

wręcz antropomorficzne statki ko-
smiczne. Bardzo przyczyniły się 

one do eksploracji kosmosu. Gdy 
spoglądacie w niebo, wiedzcie, że 

gdzieś tam prawdopodobnie unosi 
się jakiś człowiek. 

Krzysztof Galla 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Silikony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Guma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Guma
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nap%C3%B3j
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mocz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolar_ameryka%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
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