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 Dnia 3 maja 2012 roku w Nowym 

Mieście n/Pilicą w scenerii nadpilicz-

nych łęgów odbyła się inscenizacja 

wydarzeń historycznych związanych      

z II wojną światową, oparta na faktach, 

które miały miejsce 4 czerwca 1944 

roku.  Pokaz bitwy wojennej opiewał    

w brawurową szarżę kawalerii, atak 

polskiej piechoty, odbicie ludności  

cywilnej z rąk Wermachtu, wybuchy 

bomb oraz odgłosy wystrzałów z kara-

binów maszynowych. W inscenizacji 

wzięło udział 100 osób z grup rekon-

strukcyjnych i miejscowa młodzież, 

przebrana w stroje właściwe dla okresu 

międzywojennego. Zaangażowany  

został również sprzęt historyczny 

(samolot, samochód opancerzony, 

czołg, armata przeciwpancerna, moto-

ry), środki pirotechniczne i 25 ułanów 

na pięknych koniach. W ten wspaniały, 

upalny dzień zorganizowane widowi-

sko cieszyło się ogromnym zainteresowa-

niem nie tylko ze strony nowomiejskiej lud-

ności, ale i okolic. Wydarzenie to było re-

welacyjną nauką patriotyzmu i lekcją histo-

rii „na żywo” szczególnie dla najmłodszych 

widzów.  

Ważne tematy: 

 ABC bezpiecznych wa-

kacji. 

 Co robić w nagłych sytu-

acjach? 

 Pierwsza pomoc przed-

medyczna. 

 Siedem zasad kulturalne-

go kibica EURO    2012. 

 Coś na ząb… 

                   Co, gdzie, kiedy, jak?! 

T e g o r o c z n e  „ M a ł e  F o r m y  

Artystyczne” odbyły się w Radomiu  

31.05.2012r. Nasze dziewczęta zapre-

zentowały publiczności występ  

taneczny do utworu Euro 2012r. 

Dziewczęta wyglądały przepięknie. 

Publiczność była zachwycona popi-

sem artystycznym. Wykonawczynie 

zostały nagrodzone brawami i otrzy-

mały wiele nagród. Gratulujemy!!! 

Co, gdzie, kiedy, 

jak ?! 
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Mariola Lesiak: Dzień dobry pani  

pedagog Redakcja „PROMYKA” 

chciałaby przeprowadzić z Panią wy-

wiad. Czy poświęci nam Pani troszkę 

czasu?  

Ped. Monika Żółcińska: Z przyjemno-

ścią odpowiem na Wasze pytania.  

M.L. : Długo Pani pracuje w naszej 

szkole? 

Ped. M.Ż.: Trzeci rok :) 

M.L. : A czy dużo sprawiamy Pani 

problemów i przysparzamy trosk?  

Ped. M.Ż.: Czasami, ale cieszę się, gdy 

uda nam się wspólnie je rozwiązać. 

M.L. :  Czy lubi Pani swoją pracę? 

Ped. M.Ż..: Bardzo. Chciałabym mieć 

więcej czasu na rozmowy z Wami, ale 

niestety mam też wiele innych obowiąz-

ków.  

M.L.: Czy możemy zadać Pani kilka 

pytań osobistych? 

Ped. M.Ż.: Śmiało:) 

M.L.:  Co Pani robi w wolnym czasie? 

Ped. M.Ż.: Od wiosny do jesieni pracu-

ję w ogrodzie. Kocham kwiaty. Zawsze 

też znajdę chwilę żeby poczytać. 

M.L.: Jaki jest Pani ulubiony aktor lub 

aktorka?  

Ped. M.Ż.: Uwielbiam Zbigniewa 

Zamachowskiego i Krystynę Jandę. 

M.L.: Jakie jest Pani motto życiowe?  

Ped. M.Ż.: Żyje się tylko raz, ale jeśli 

żyje się właściwie, to raz wystarczy. 

M.L.: Jakie ma Pani plany wakacyj-

ne? 

Ped. M.Ż.: Jeszcze nic nie planowa-

łam, ale  spędzę je z mężem i dziećmi. 

Nie ważne gdzie, ważne, że razem. 

M.L.: Dziękujemy za rozmowę.  

 

 

      Z okazji Dnia Dziecka, życzy-

my wszystkim dzieciom- tym du-

żym i małym spełnienia marzeń       

i wielu radosnych chwil!  

 

      W Polsce (jak również       

w innych krajach słowiań-

skich, jak Czechy, Słowacja 

czy Ukraina) Dzień Dziecka 

obchodzony jest od roku 1952 

w dniu 1 czerwca, a od roku 

1994 tego dnia w Warszawie 

obraduje Sejm Dzieci                 

i Młodzieży. 

 

 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z panią pedagog– Moniką Żółcińską. 

                                 Dzień Dziecka!!! 

i twoi bliscy, mogli cieszyć się 
pokojem: 

-Znajdź na co dzień, choć małą 
chwilę na modlitwę – samotną lub 
w gronie rodziny, bliskich. 

-Zmniejsz hałas wokół siebie- 
ścisz radio, nie mów podniesio-
nym głosem, nie trąb, gdy poru-
szasz się samochodem. 

-Co najmniej raz w tygodniu wy-
bierz się na spacer – samotnie lub 

z kimś bliskim. Rozejrzyj się  
i podziwiaj dzieło Boga. Przeko-
naj się, jak wiele piękna ma do 
zaoferowania każda pora roku, ba, 
każdy dzień! 

 

Jak często słyszymy, że „nie ma ła-
twych rozwiązań”. Święty Franci-
szek nie szukał, jednak trudności. 
Zawsze potrafił odnaleźć najłatwiej-
szą drogę, wierząc, że prostota jest 
najważniejszą z cnót- tą właśnie, 
która pomaga czynić pokój. Przy-
mioty Franciszka od wieków są 
przedmiotem legend. Jedna z nich 
opowiada, że święty zdołał przeko-
nać wilka-ludojada, by przestał na-
padać na mieszkańców pewnej wio-
ski. To zapewne tylko legenda, ale 
Ty możesz wiele uczynić, byś sam  

                        Śladami św. Franciszka z Asyżu. 
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Kochany Tato, zacznijmy zwy-

czajnie, 

że z Tobą w domu zawsze jest 

fajnie. 

I w deszcz, i słońce, w smutku, 

w radości, 

wspierasz i uczysz szczęścia i 

miłości. 

Dzisiaj za wszystko chcemy Ci 

dziękować 

         i skromną laurkę Tobie 

podarować. 

Tatusiowi Drogiemu, 

zawsze uśmiechniętemu, 

dużo życzymy radości 

i dni pełnych miłości, 

szczęściem wypełnionych chwil, 

a do pracy... dużo sił! 

 

 

 
 

1. Przed wyjazdem na urlop zaopatrz się w preparaty ochronne odpowiednie dla twojej skóry. 

2. Opalaj się w ruchu, najlepiej między godz. 7-11 rano i po godz. 16. Ekspozycję na słońce dobrze jest zacząć         

od 10-15 minut, z każdym dniem zwiększając ją o kilka minut.  

3. Koniecznie załóż na głowę okrycie.  

4. Noś okulary przeciwsłoneczne, oczywiście wyposażone w filtr ochronny. Okulary są na słońce konieczne, gdyż 

ich brak może się przyczynić do uszkodzenia wzroku. 

5. Przed każdym wyjściem na słońce i po każdym osuszeniu się po wyjściu z wody nałóż na ciało preparat z filtrem. 

6. Nie opalaj się po spożyciu alkoholu, gdy masz miesiączkę, jesteś rekonwalescentem, masz problemy ze skórą,  

zażywasz preparaty na bazie dziurawca oraz kiedy czujesz się osłabiona (-y). 

                               Dzień Ojca– 23.06. 

                 Szanujmy zdrowie- Zasady bezpiecznego opalania się.          

rosnące w ogrodzie. Między jego 

korzeniami skrywa się przejście 

do groźnego podziemnego świata, 

którym rządzą okrutne reguły. 

Czy Juniper uda się uratować ro-

dziców? 

 

Polecamy!!! 

W związku ze zbliżającymi się 

wakacjami chcielibyśmy Wam  

zaproponować drodzy Czytelnicy 

książkę pt. „Juniper Berry  

i  t a j e m n i c z e  d r z e w o ”  

- autorstwa  M. P. Kozlovsky. 

Juniper Berry, córka sławnej         

i uwielbianej pary aktorów, tęsk-

ni do dni, kiedy rodzice mieli 

jeszcze dla niej czas. Niespodzie-

wanie odkrywa, że za zmianą      

w ich zachowaniu kryje się 

mroczna tajemnica, do której 

kluczem jest niezwykłe drzewo 

                                    Strefa kultury!!! 
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      W każdej podróży przyda się 

telefon komórkowy z zapisanymi 

numerami alarmowymi:  

- 112 - centrum powiadamiania 

ratunkowego,  

-997 - policja,  

-998 - straż pożarna,  

-999 - pogotowie ratunkowe, oraz 

kontaktem ICE w książce adreso-

wej.                                

 

kryj poszkodowanego i wezwij karetkę pogotowia. 

 

Oparzenie 

- drobniejsze oparzenia jak najszybciej ozięb zim-

ną wodą lub przyłóż kostki lodu i trzymaj, dopóki 

ból nie ustąpi. Nie stosuj żadnych maści ani tłusz-

czów. Pęcherze na skórze przykryj sterylnym opa-

trunkiem. Nie przebijaj ich ani nie wyciskaj. 

 

 

 

Krwotok z nosa: 

- należy usiąść z głową pochyloną do przodu i sie-

dzieć spokojnie przez dłuższy czas. Można położyć 

na nasadzie nosa i karku zimny, mokry ręcznik lub 

lód. Jeśli krwawienie nie ustaje, należy włożyć  

w obie dziurki od nosa tampony z gazy. 

 

Omdlenie 

- ułóż taką osobę na plecach. Upewnij się, że oddy-

cha. Najpierw unieś jej nogi. Rozepnij jej ubranie, 

otwórz okno lub wynieś ją do chłodnego miejsca. 

Jeśli omdlenie trwa dłużej niż minutę lub dwie, przy-

          Bezpieczne wakacje- Pamiętamy o numerach alarmowych !!! 

                      Co robić w nagłych sytuacjach!!! 

JAK? – stan poszkodowanych, 

CO ROBISZ? – informacje          

o udzielonej dotychczas pomocy, 

KIM JESTEŚ? – dane personal-

ne osoby wzywającej pomoc 

(numer telefonu, z którego dzwo-

nisz). 

Gdy istnieje dodatkowe niebez-

pieczeństwo (np. cysterna) – po-

informuj o tym. 

Nigdy pierwszy nie odkładaj 

słuchawki!!! 

 

 

Drodzy Czytelnicy, zapamiętaj-

cie, że meldunek o wypadku 

powinien zawierać następujące 

dane (dotyczy wszystkich nume-

rów ratunkowych): 

CO? – rodzaj wypadku (np. zde-

rzenie samochodów, upadek          

z drabiny, utonięcie, itp.), 

GDZIE? – miejsce wypadku, 

ILE? – liczba poszkodowanych, 

                          Pierwsza pomoc przedmedyczna. 
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Pomagaj z 
głową! 

  Skrót ICE w telefonie jest ogólno-

światowym symbolem ratującym 

życie.  
     Powinieneś pod nim zapisać  

numer telefonu osoby, którą należy 

powiadomić w razie wypadku. Tak 

zapisany kontakt pozwala ratownikom 

na zadzwonienie pod wskazany numer          

i uzyskanie ważnych informacji o po-

szkodowanej osobie, takich jak: grupa 

krwi, przyjmowane leki.  



      Podróżując środkami komuni-

kacji publicznej nigdy nie noś 

pieniędzy w jednym miejscu - 

portfelu, czy kieszeni. Podziel 

gotówkę na kilka części i schowaj 

w kilku kieszeniach. Unikaj od-

dalania się od autokaru, czy po-

ciągu. Staraj się nigdy nie zosta-

wiać bagażu bez opieki. W dłu-

gich trasach, staraj się nie spać  

w podróży, a już na pewno nigdy 

nie przyjmuj poczęstunków od 

przypadkowo poznanych osób.  

       

      W górach warunki atmosfe-

ryczne potrafią zmienić się w cią-

gu godziny. Dlatego wychodząc 

w góry, w miejscu pobytu zawsze 

zostawiamy wiadomość o trasie 

wycieczki i planowanej godzinie 

powrotu. Podstawą wyposażenia 

zdobywcy gór jest wygodne obuwie. 

W plecaku przede wszystkim powi-

nien znaleźć się telefon komórkowy 

z naładowaną baterią i zapisanymi 

numerami: Górskiego Ochotnicze-

go Pogotowia Ratunkowego - 601 

100 300 oraz numerem alarmo-

wym 985.  Na wędrówkę w góry 

wychodź wczesnym rankiem. Pogo-

da, jeśli ma się zepsuć, najpewniej 

zrobi to wczesnym popołudniem.  

      Odpoczynek nad morzem to 

wspaniała rzecz. Jadąc nad morze 

warto zapamiętać - kąpać się, pły-

wać i rozrabiać w wodzie można 

wyłącznie w miejscach dozwolo-

nych. Najlepiej pod okiem ratowni-

ka. Nie wchodzimy do wody w po-

bliżu mostów, portów i przystani. Na 

plażę, zabieramy krem z filtrem UV, 

by uniknąć poparzenia słonecznego, 

nakrycie głowy chroniące przed uda-

rem, zapas wody i napojów oraz te-

lefon komórkowy z zapisanym nu-

merem alarmowym Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunko-

wego 601 100 100.  

Zespół Wychowawczy 

Siedem zasad kulturalnego kibica EURO 2012: 
  

1.     Oblicze Kibica jest obliczem jego Klubu, 

2.     Kibicowanie bez prowokacji to szacunek dla Przeciwnika, 

3.     Intencją Kibica jest dobra zabawa, 

4.     Fair play – Fair Fan (czysta gra – czyste kibicowanie), 

5.     Rodzinne kibicowanie to przykład dla najmłodszych, 

6.     Wzorowe kibicowanie to doping bez alkoholu, 

7.     Bezpieczne kibicowanie – to kibicowanie z klasą! 

                                                                                                                          Zespół Wychowawczy 

                                            ABC bezpiecznych wakacji!!! 

 

                           Kulturalny Kibic EURO 2012. 
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                              Garść dobrego humoru!!! 

Wszedł facet do kwiaciarni  

i mówi, że chce kupić jakieś 

kwiaty. 

Ekspedientka: 

- Oczywiście, a jakie ma pan na 

myśli? 

- No sam nie wiem... 

- Hmmm... no to pozwoli pan, że 

pomogę. Co konkretnie pan 

przeskrobał? 

 

      Ja spędzę tegoroczne wakacje 

w Bieszczadach. Uchylę Wam 

rąbka tajemnicy… 

 

 

      Drodzy Czytelnicy nadchodzą 

wakacje– pewnie wszyscy czeka-

cie na ostatni dzwonek. Ma dla 

Was dobrą radę– jest to Wasz 

wolny czas więc dobrze go zapla-

nujcie, wykorzystajcie maksy-

malnie, a przede wszystkim 

spędźcie go bardzo miło. Życzę 

Wam wielu niezapomnianych 

przygód.  
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      Bieszczadzki krajobraz jest bardzo zróżnicowany, posiada wiele charakterystycznych elementów, 

które sprawiają, że ma swój urok. Przede wszystkim znajdziemy tutaj wiele bardzo starych obiektów, 

nieco zniszczonych, nawet ruin, których nie znajdziemy nigdzie indziej. Przepiękne drewniane cerkwie, 

ruiny zamków     i wsi, małe cmentarze, o których dziś już nikt nie pamięta – to wszystko składa się na 

bieszczadzki krajobraz. Tworzą go także małe przydrożne kapliczki oraz pochylone krzyże, które spo-

tkać można na wielu bieszczadzkich szlakach. Stanowią one wyjątkowe elementy krajobrazu, bez które-

go Bieszczady raczej nie mogłyby istnieć. Są także śladem wyjątkowej przeszłości, która miała tu miej-

sce przed wieloma laty. Mieszkały tu pokolenia Łemków oraz Bojków, po których pozostało wiele cen-

nych pamiątek. Oczywiście pięknym elementem regionu Bieszczad są także połoniny, lasy oraz szczyty, 

bez których Bieszczady przecież nie mogłyby istnieć. 

 

                              Wakacje z Ekoludzikiem... 

Żona do męża przed wyj-

ściem na plażę: 

- Chciałabym założyć 

coś, co zadziwi wszyst-

kich! 

- To załóż łyżwy… 

 

 

Wąż mówi do węża:  

- Sssłuchaj, czy my 

jesssteśmy jadowite?  

- No, chyba tak.  

- Kurde, bo sssię w język 

ugryzłem. 

 

 

Na zdj. Zapora wodna na Solinie.      



                                     Coś na ząb... 

                              Czerwcowi solenizanci: 

 

Solenizanci: 

Konrada, Jakuba, Roberta, Małgorzaty, Gwidona, 

Alicji, Pauliny, Jana, Piotra, Pawła, Elżbiety,  

Jolanty. 

  

 

Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

 

 

 

(Bliźnięta 21.05.- 21.06.): To 

natury twórcze. Mają często 

zdolności literackie i stać ich na 

liczące się sukcesy. Odznaczają 

się doskonałą pamięcią. Do oto-

czenia są nastawieni dobrotliwie, 

przyjacielsko i ufnie. 

 

                                      Horoskop. 
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Kolorowa czerwcowa sałatka z 

mozarellą: 

 

 Składniki: 

 sałata lodowa - 1 sztuka 
Sos sałatkowy Zioła ogrodowe 

Knorr - 2 opakowania 

 pomidor (ok. 200 g) - 2 sztuki 

 oliwa z oliwek - 4 łyżki 

 ogórek zielony - 2 sztuki 

 woda - 4 łyżki 

 awokado - 1 sztuka 

 bazylia - 1 łyżka 
mini mozzarella w kulkach - 2 opa-

kowania 

Sposób przygotowania: 

 

1. Sałatę umyć, osuszyć, porwać 

lub pociąć na mniejsze kawałki. Po-

midory umyć, pokroić w kostkę. 

Awokado i ogórki obrać, pokroić 

odpowiednio w kawałki i plasterki. 

2. Sos: wymieszać oliwę z sosem 

sałatkowym i wodą, dodać drobno 

posiekane zioła, wymieszać ponow-

nie. 

       Do wielkiej misy przełożyć po-

krojone warzywa i porwaną sałatę. 

Wymieszać lekko. Przed podaniem 

wrzucić na wierzch kuleczki mozza-

relli i polej sosem. 

 

 

(Rak 22.06.-22.07.): Mają duże 

zdolności, zwłaszcza w dziedzi-

nach artystycznych. Są przy tym 

ambitni i aktywni. Są bardzo 

uczuciowi i pod wpływem uczuć 

mogą wiele zdziałać. 

http://www.przepisy.pl/recipes/related_knorr_box/ziola-ogrodowe
http://www.przepisy.pl/recipes/related_knorr_box/ziola-ogrodowe


1. Światło, które zezwala na przejście przez 

jezdnię. 

2. Stoi przy drodze na jednej nodze i pokazu-

je, co trzeba zrobić, a czasami, czego zro-

bić nie wolno, jest dla kierowców i pie-

szych. 

3. Nosi niebieski mundur i czapkę, zawsze 

możesz liczyć na jego pomoc. 

4. Korzystają z niej w mieście samochody  

    i piesi. 

5. Światło, które zakazuje wchodzenia na 

przejście dla pieszych. 

6. Nie wolno z nim rozmawiać ani wpuszczać 

do mieszkania. 

7. Niebezpieczny w mieszkaniu, może wy-

buchnąć. 

8. Nie wolno rozpalać go w lesie. 

9. Sport, który uprawia się na basenie. 

 

Zespół Profilaktyczny 

 

 

 

      B Ą D Ź           

1.                       

    2.                   

    3.                   

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

Krzyżówka    

 

Lidia Gaca 

Katarzyna Grzywacz 

Monika Kasprzycka 

Konrad Zdrojewski 

 

 „Sekcja kulturalno-oświatowa” w składzie:  
Przewodnicząca– Łaska Gabriela,  

Członkowie- Kłos Marta, Lesiak Mariola,  
Matuszczak Justyna, Matysiak Mateusz, 

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

 

„Uśmiech jest jak słońce, które 

spędza chłód z ludzkiej 

twarzy.” 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 

http://ecytaty.pl/autorzy/h/wiktor-hugo/usmiech-jest-jak-slonce-ktore.html
http://ecytaty.pl/autorzy/h/wiktor-hugo/usmiech-jest-jak-slonce-ktore.html
http://ecytaty.pl/autorzy/h/wiktor-hugo/usmiech-jest-jak-slonce-ktore.html

