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Poznajmy się bliżej. W tym numerze wywiad z nauczycielem Panią  

Agnieszko Trytko — Borsuk. 

Str. 2 Promyk, nr X 

Przygotowały: A. Karwowska, A. Rylska 

 

Anita Rylska: Dzień dobry. Redakcja „PROMYKA” chciałaby przeprowadzić z Panią wywiad. Czy 

możemy zadać kilka pytań dotyczących naszego patrona? 

Pani Agnieszką Trytko: Chętnie odpowiem na pytania.  Trzeciego czerwca minęło już 9 lat ale takiej 

uroczystości się nie zapomina. 

A.R.: Dlaczego nasza szkoła nosi imię św. Franciszka? 

P. A.T: Myślę, że to najlepszy patron dla tego ośrodka. Św. Franciszek kochał dzieci, dzielił się tym 

co posiadał z  biednymi, opiekował się chorymi. Posiadał cechy dobrego nauczyciela. 

A.R. :  Czy były propozycje inne i kto podjął ostateczną decyzję? 

P. A.T.: Propozycji było wiele. Ale ostatecznie Rada Pedagogiczna większością głosów wybrała św. 

Franciszka. O. Honorat był brany pod uwagę. Pewnie ośrodek im. O. Honorata na placu Honorata to 

za dużo… A św. Franciszek to najlepszy orędownik na górze…… 

A.R. : A jak powstał hymn ośrodka? 

P. A.T: Był rozpisany konkurs na słowa i muzykę skierowany do uczniów i wychowanków. Wpłynę-

ło bardzo dużo ciekawych propozycji. Ostatecznie jury wybrało słowa i muzykę napisaną w grupie 

wychowawczej prowadzonej pod kierownictwem p. Jacka. Duży wkład w nadanie imienia zawdzię-

czamy O. Radomirowi, który wtedy uczył religii. 

A.R.: Czy ten dzień był bardzo uroczysty? 

P.A.T.: Pewnie. W klasztorze była msza św. pod przewodnictwem biskupa łowickiego, był ksiądz 

proboszcz, gwardian z klasztoru, dużo zaproszonych gości ze starostwa i kuratorium, rodziców i 

mieszkańców Nowego Miasta. Na mszy św. był odśpiewany po raz pierwszy hymn ośrodka oraz po-

święcony sztandar. Następnie uroczysty przemarsz przez plac i  dalsze świętowanie na dziedzińcu. 

Możecie sobie obejrzeć zdjęcia z tej uroczystości. 

A.R.: A czy ośrodek w tym dniu też był poświęcony? 

P. A.T: Nie bo ta uroczystość by trwała za długo. Ale za to ośrodek został poświęcony w pierwszą 

rocznicę nadania imienia. Dokładnie rok później. Też było uroczyście i pięknie.  

A.R.: Dziękuję za poświęcony czas i wspomnienia. 

Postaramy się obejrzeć  zdjęcia z tej uroczystości na 

zajęciach w internacie.  

P. A.T: Dziękuję również.  

 



Promyk, nr X Str. 3 

Przygotowała: A. Karwowska 

Lato to wspaniały czas spacerów, wycieczek, plażowania... Pod warunkiem, że będziemy zabezpie-

czone przed działaniem słońca. Obowiązkowo trzeba stosować filtry UV blokujące promienie słońca.  

Dobra pora na kremowanie to 20-30 minut przed wyjściem z domu. Jeśli nakładamy filtr już na plaży, 

przez pewien czas skóra nie ma ochrony - a to wystarczy, by doszło do oparzenia, zwłaszcza gdy słoń-

ce operuje wyjąt- kowo silnie 

(około południa). P o p a r z e n i a 

słoneczne, szcze- gólnie te z 

wczesnego dzie- ciństwa, w 

przyszłości sprzy- jają powstaniu 

zmian nowotwo- rowych, i to w 

najgroźnie jszej postaci - czer-

niaka. Korzystaj- my w wakacje 

ze słońca ale z umiarem. 

Higiena podczas kąpieli słonecznych 

Boże Ciało to nazwa katolickiej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwanej również 

Świętem Najświętszego Ciała Chrystusa. Jest to święto ruchome, odbywające się 60 dni po Wielka-

nocy, zawsze w czwartek, ponieważ dzień ten upamiętnia wydarzenie Ostatniej Wieczerzy. W tym 

roku Boże Ciało wypada 15 czerwca, jest to dzień wolny od pracy.  

 

 

Uroczystość Bożego Ciała stanowi dla katolików 

wyraz uwielbienia i okazję do oddania czci sakra-

mentowi Eucharystii. Tego dnia w Kościele kato-

lickim odbywają się msze święte oraz uroczysta 

procesja z Najświętszym Sakramentem, która 

przemieszcza się w okolicach parafii. Wierni przy-

gotowują cztery ołtarze, gdzie księża z hostią za-

trzymują się na odczytanie fragmentu Pisma Świę-

tego i modlitwę. Liczba ołtarzy związana jest z 

czterema ewangelistami.  

Boże Ciało 

Przygotowała: J. Ostrowska 



Str. 4 Promyk, nr X 

Dnia 31.05.2017 r. odbył się XLII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM ARTYSTYCZNYCH pod 

hasłem „Na góralską nutę”. Celem przedsięwzięcia była integracja środowiska osób niepełnospraw-

nych, rozwijanie zainteresowań oraz stworzenie możliwości prezentacji umiejętności wokalnych, 

recytatorskich oraz teatralnych dzieciom i młodzieży oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym. 

Podczas Przeglądu swój program artystyczny zaprezentowały Specjalne Ośrodki Szkolno-

Wychowawcze, Przedszkola Integracyjne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespoły Szkół Specjal-

nych, a także Domy Pomocy Społecznej. Nasz Ośrodek reprezentowało jedenaścioro uczniów z róż-

nych typów szkół, podstawowej, gimnazjalnej, zawodowej oraz przysposabiającej do pracy. Nasi 

artyści przedstawili program pt. „Jacek i Małgosia jadą w góry”.  Występ miał na celu choć                  

w maleńkiej części przedstawić bogactwo polskiego folkloru poprzez pokaz strojów oraz śpiew pie-

śni góralskich. Nasi podopieczni jak zwykle spisali się na medal. Występ był wyjątkowy i został na-

grodzony gromkimi brawami. Wszyscy uczestnicy przeglądu zostali nagrodzeni za swój 

udział szklanymi trofeami  upamiętniającymi XLII PRZEGLĄD MAŁYCH FORM AR-

TYSTYCZNYCH, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. 

Przygotowała: K. Zielińska 



                                            Garść dobrego humoru !!! 

Bezpieczeństwo podczas wakacji 

Promyk, nr X Str. 5 

Przygotowała: J. Ostrowska 

Przygotowała: M. Modelska 



Str. 6 Promyk, nr X 

 Ciekawostka — Czy wiecie, że… 

Przygotowała: A. Średnicka 

Przygotowała:  E. Długosz 

Najmniejsza ryba na świecie to gatunek 

babki, który ma około 1 cm długości. W 

Polsce najmniejszą rybą jest ciernik. 

Największa ryba na świecie to rekin wie-

lorybi. Ma 16 m długości. W Polsce naj-

większy jest sum. 

Największą rybą słodkowodną, dorastają-

cą do 8 metrów długości i osiągającą 13-

00 kg wagi jest bieługa, ryba z rodziny 

jesiotrowatych.  

 

VII Festyn Rodzinny 

„Spotkanie z Błogosławionym” 

Dnia 4 czerwca 2017 roku w Nowym Mieście nad Pilicą odbył się po raz kolejny 

Festyn Rodzinny „Spotkanie z Błogosławionym”. Festyn rozpoczęła msza święta odpra-

wiona przez arcybiskupa częstochowskiego Wacława Depo. W tym roku gościem specjal-

nym był Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda z małżonką. Podczas Festynu 

było wiele atrakcji dla przybyłych gości m.in. poczęstunek, pokazy tresury psów policyj-

nych, malowanie twarzy dla najmłodszych, a także występy dzieci i młodzieży ze szkół 

należących do gminy Nowe Miasto nad Pilicą. 

Nasi uczniowie jako grupa „Góralskie nutki” zaprezentowała przedstawienie 

pt.„Jacek i Małgosia jadą w góry”. Góralki w 

przepięknych strojach, z długimi warkoczami 

ozdobionymi wiankami z kwiatów, a chłopcy w 

strojach góralskich z ciupagami prezentowali 

piosenki spod samiuśkich Tatr. Nasi wychowan-

kowie jak zwykle spisali się na medal. Po zakoń-

czeniu występu artyści zostali nagrodzeni gło-

śnymi brawami. 



                                     Coś na ząb... 

Solenizanci: 

Nikodem, Paula, Karol, Jolanta, Justyna, Piotr, 

Paweł, Emilia 

 
Ciekawostka: Jolanta – imię żeńskie pochodzenia greckiego. 

W Polsce to imię używane jest od XIII w., początkowo w 

formie Jolenta. 

Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

                                      Horoskop 

Promyk, nr X Str. 7 

Rodzinne ciasto z truskawkami 

Składniki: 

 

 

Czerwcowi solenizanci 

Przygotowała:  E. Długosz 

Przygotowała:  E. Długosz 

Bliźnięta (22.05 - 21.06) 

 

Zodiakalne Bliźnięta to osoby ru-

chliwe i ciekawe świata. Mają wy-

jątkowo bystry umysł i są bardzo 

inteligentne. Bliźnięta nie lubią sta-

gnacji, odpoczywają więc w ruchu. 

Najlepiej czują się wśród znajomych 

i przyjaciół. 

Sławne Bliźnięta: Cezary Pazu-

ra, Johnny Deep, Kylie Mino-

gue  

Rak (22.06.– 22.07) 

 

Raki to osoby niezwykle ciepłe i 

opiekuńcze. Lubią stabilizację i po-

czucie bezpieczeństwa, Rak często 

jest społecznikiem. W miłości jest 

wierny, lojalny i szczery. 

Sławne Raki: Jan Matejko, Cze-

sław Miłosz, Janusz Korczak 

 BISZKOPT 

 6 jajek 

 1,5 szklanki cukru 

 2 niepełne szklanki mąki 

 2 płaskie łyżeczki proszku do piecze-

nia 

 

 DEKORACJA 

 truskawki 

 1 galaretka truskawkowa 

Wykonanie: 
 

Utrzeć jajka z cukrem. Dodać 

mąkę wymieszaną z proszkiem 

do pieczenia. Utrzeć na gładką 

masę. Piec około 40 minut w 

średnio nagrzanym piekarniku.  

Wystudzony biszkopt przekroić 

na dwie części (dzięki temu po-

wstają dwa placki z truskawka-

mi). Poukładać truskawki i zalać 

galaretką truskawkową.  

SMACZNEGO! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki


Redaktor naczelny– Ewa Długosz 
Szata graficzna– Ewa Długosz 

Dziennikarze redakcyjni: 
Justyna Ostrowska 
Anna Karwowska 

Małgorzata Modelska 
Samorząd Wychowanków  
Samorząd Uczniowski  

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 
            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA” 

 

„Człowiek, który umie żyć 

w harmonii z samym sobą 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-

franciszek.pl 

Przygotował: Zespół Profilaktyczny 

Rebus 


