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   Przed laty żył biskup Mikołaj. Był 

szlachetnym człowiekiem i dobrym 

chrześcijaninem. Z pochodzenia Grek, 

mieszkał w Mirze i słynął licznymi  

dobrymi uczynkami wobec ubogich  

i potrzebujących. Nie wpadał przez  

komin, nie pohukiwał, nie miał renife-

rów, ale miał bardzo dobre serce  

i wrażliwość na potrzeby drugiego 

człowieka. Zmarł w opinii świętości  

i został ogłoszony świętym.  

    Współczesny Mikołaj, którego  

znamy dzisiaj troszkę różni się od swo-

jego poprzednika. Bo kto z nas, nie roz-

poznałby wesołego, starszego pana  

w czerwonym kubraku, z długą, siwą 

brodą. Oczywiście ważne są też renifery 

(szczególnie Rudolf z czerwonym nosem) 

i sanie z głośno dzwoniącym dzwoneczka-

mi. Ważne, że Mikołaj co roku jest wśród 

nas i obdarza nas nawet drobnymi poda-

runkami lub rózgą, jeżeli byliśmy nie-

grzeczni przez cały rok.  

 

 

Ważne tematy: 

 Bezpieczny Sylwester 

2012/2013. 

 Polski Dzień bez Prze-

kleństw. 

 Dlaczego warto pić mle-

ko? 

 Dokarmiajmy zimą ptaki! 

 Wieczerza wigilijna -

tradycje ludowe. 

                   Co, gdzie, kiedy, jak?! 

06.12.2012r. w grupach wychowaw-

czych odbyły się Mikołajki. Przybył 

sam św. Mikołaj z drobnymi upomin-

kami dla wszystkich podopiecznych– 

nawet tych, którzy trochę nabroili:)  

Mikołajkowy poczęstunek, obfity w 

słodkości, miła i sympatyczna atmos-

fera,  wprawiły wszystkich w świą-

teczny nastrój.  

Co, gdzie, kiedy, 

jak ?! 
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Paulina Kuleczka: Dzień dobry. Św. 

Mikołaju redakcja „PROMYKA” 

chciałaby przeprowadzić z Tobą wy-

wiad. Czy poświęci nam minutkę? 

Św. Mikołaj:  Znajdę chwilkę w tym 

przedświątecznym zabieganiu. Pytaj-

cie:) 

P.K.:  Ile lat masz tak naprawdę? 

Św. Mikołaj: Ho, ho pochodzę z dłu-

gowiecznej rodziny, już nie pamiętam 

ile mam lat. Ale zapytam mojej żony- 

Pani Mikołajowej i odpowiem Ci za 

rok, jak się znowu spotkamy. 

P.K.: Na stałe mieszkasz w Rovanie-

mi, które jest sercem Laponii, krainy 

leżącej w Finlandii. Czy jest jakiś inny 

zakątek na świecie, w którym chciał-

byś zamieszkać? 

Św. Mikołaj: Wielokrotnie zwiedzi-

łem cały świat wzdłuż i wszerz:) Świat 

jest piękny, ale jednak najpiękniej jest 

w Rovaniemi. Chociaż jest tam zimno 

i śnieżnie.  

P.K.:  Czy dużo rózg rozdajesz co 

roku w Bożenarodzenie? 

Św. Mikołaj: Niestety tak. Ale zaw-

sze się cieszę, jak poprawi się choć 

jedna osoba;) 

P.K: Który z reniferów sprawia Ci 

najwięcej kłopotów? 

Św. Mikołaj: Oczywiście, że Ru-

dolf:) Jest strasznie zabawnym i 

pomysłowym reniferem. A przy tym 

ogromnym łakomczuchem– uwiel-

bia pierniczki z miodem. 

P.K.: Jakie jest Twoje największe 

marzenie? 

Św. Mikołaj: Chciałbym aby każde 

dziecko na świecie zawsze było 

uśmiechnięte i szczęśliwe. Niby 

proste marzenie, ale jakże trudne do 

zrealizowania. 

P.K: Dziękujemy za rozmowę i 

życzymy dużo zdrowia i wielu lat 

życia.  

-Wiele obrzędów i wierzeń wigilij-

nych związanych jest ze zdro-

wiem. Wierzono, że kto w Wigilię 

kichnie, ten będzie zdrowy przez 

cały rok. Wiele potraw gotowano z 

rzepy, z nadzieją, że uchroni to 

przed bólem zębów. Jabłka jedzo-

ne podczas wieczerzy miały zapo-

biegać bólowi gardła, a orzechy 

bólowi zębów.  

- W Wigilię starano się nic nie po-

życzać, uważano bowiem, że kto 

tego dnia coś z domu swojego wy-

daje, ten niczego się nie dorobi.  

-Liczba postnych potraw wigilij-

nych powinna być nieparzysta: daw-

niej u chłopów było 5 do 7 potraw, 

9 u szlachty, 11 lub 13 u arystokra-

cji. Taka liczba potraw miała za-

pewnić urodzaj w następnym roku. 

  

-Stół był nakryty śnieżnobiałym 

obrusem, ponieważ biel w symboli-

ce chrześcijańskiej wyraża radość               

i symbolizuje prawdę, czystość i 

doskonałość. Pod obrusem układano 

siano lub słomę - jako symbol naro-

dzin Pana Jezusa w stajence.  

Poznajmy się bliżej. Wywiad ze Św. Mikołajem:)  

gałęzie lub po drzewko. Choinka 

wyniesiona z lasu ukradkiem mia-

ła przynieść "złodziejowi" szczę-

ście i powodzenie. Od wieków 

zielone gałęzie stanowiły symbol 

życia, płodności i radości.  

-Do tradycji wigilijnych należało 

dopilnowanie, aby do wieczerzy 

wigilijnej zasiadała parzysta licz-

ba osób; nieparzysta wróżyć miała 

rychłą śmierć jednego z biesiadni-

ków.  

-Wieczerza rozpoczynała się 

wspólną modlitwą i do końca mia-

ła charakter uroczysty i poważny. 

Nikomu - oprócz gospodyni - nie 

wolno było wstawać od stołu 

(wróżyło to nieszczęście lub 

śmierć) ani rozmawiać (aby w 

ciągu roku nie było kłótni).  

 

W wierzeniach ludowych noc wigi-

lijna to noc, w czasie której błąkają 

się duchy, jest to czas dziwów i nad-

przyrodzonych mocy. Tej nocy nie 

ma rzeczy niemożliwych. Ptaki roz-

mawiają ludzkim głosem, mówią 

także zwierzęta domowe.  

Niektóre zwyczaje zachowały się w 

Polsce do dzisiaj, choć nie zawsze 

w pierwotnej formie. 

- Gospodarz rozpoczynał dzień wigi-

lijny wyprawą do lasu po zielone 

                              Wieczerza wigilijna- tradycje ludowe. 
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-Pamiętano, aby przy wieczerzy 

mieć przy sobie pieniądze - wte-

dy będą przez cały rok. Myjąc 

się rano, wkładano do wody kil-

ka srebrnych, a nawet złotych 

monet. Dotykano ich, aby być 

silnym jak kruszec, z którego 

monety zrobiono.  

-Cały dzień spędzano w spokoju 

i wesoło, gdyż zapewniało to 

szczęście i pomyślność w przy-

szłym roku.  

 



 

Kalendarz świąt nietypowych 

przypomina, że dziś obchodzimy 

Dzień bez Przekleństw. Z tej oka-

zji wypada zastanowić się nad 

swoim sposobem wyrażania emo-

cji, bo to właśnie w nich ciskamy 

najwięcej wulgaryzmów i obraź-

liwych słów.  W gniewie, frustra-

cji i pod wpływem niepowodzeń 

każdemu zdarza się powiedzieć  

o jedno słowo za dużo. Problem 

zaczyna się wtedy, gdy bez wul-

garnych określeń nie potrafimy 

prowadzić codziennej rozmowy.  

 

Chwila opamiętania przychodzi 

nagle, gdy podczas czekania na 

autobus, czy w kolejce w piekarni 

podsłuchamy rozmowę, od której 

uszy więdną i jeży się włos na 

karku.  

Drodzy Czytelnicy dbajmy o 

piękny język ojczysty i kulturalną 

mowę polską . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     17 grudnia- Polski Dzień bez Przekleństw. 

                 Szanujmy zdrowie— Dlaczego warto pić mleko?       

nę, a nie jedzenie! Dzieciaki mu-

szą odnaleźć sposób, by wrócić 

do domu, zanim z jajek nie wy-

kluje się ich "przybrane" rodzeń-

stwo. Po drodze napotykają dość 

prehistoryczne przeciwności losu.  

 

POLECAMY! 

 

Troje ciekawskich dzieciaków 

przez przypadek cofa się w cza-

sie o 65 milionów lat, w efekcie 

trafiają w sam środek gniazda 

dinozaura. Pierwsza rzecz, którą 

widzą, to gapiący się na nich 

ogromny Tyranozaur, omyłkowo 

biorący ich za właśnie wyklute 

małe dinozaury, a więc za rodzi-

                                Strefa kultury!!! 
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Mleko jest niezbędnym i najbardziej 

wartościowym składnikiem diety 

człowieka. Jest najlepszym źródłem 

wapnia, który pomaga w prawidło-

wy sposób budować kości. Bogate 

jest również w składniki mineralne, 

witaminy D i A oraz z grupy B.  

Zaopatruje nasz organizm w białko 

– podstawowy budulec komórek  

i tkanek a także w węglowodany 

dostarczające nam energii każdego 

dnia.  

Do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu i wzrostu kości po-

trzebne są dzieciom 2 szklanki 

mleka dziennie. 



  

Jak po grudzie mroźny grudzień, 

 brnie w kopiastych śniegach, 

 gdzie rok szronem osiwiały, 

 kresu już dobiega, 

 gdzie las cały usnął w białym 

 i puszystym futrze, 

 

PAMIĘTAJ, ABY ZAWSZE 

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z 

ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ 

UŻYTKOWANIA I TYLKO 

W OBECNOŚCI DOROSŁEJ 

OSOBY!!! 

 

NIGDY NIE PRZERABIAJ 

ZAKUPIONYCH FAJER-

WERKÓW, ANI NIE  

PRÓBUJ ROBIĆ ICH  

SAMODZIELNIE ! 

                              GRUDZIEŃ. 

 Bawiąc się fajerwerkami bierzesz 

odpowiedzialność za ewentualne 

szkody, które mogą spowodować. 

Tylko osoby dorosłe (pełnoletnie 

czyli mające 18 lat!) mogą używać 

materiałów pirotechnicznych, ściśle 

stosując się do załączonych instruk-

cji.  

Pamiętaj: 

Przy odpalaniu fajerwerków zawsze 

pamiętajmy o poniższych zasadach: 

 

 

   BEZPIECZNY SYLWESTER 2012/2013. 
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 gdzie się dłużą mroźne noce, 

 gdzie dni coraz krótsze. 

 Błysną świeczki na choince, 

 uśmiechy na twarzach. 

 Odejdź grudniu, czas na ciebie, 

 koniec kalendarza.  

 

NIEWYPAŁ: 

- nie podchodź przez 10-30 min., 

-  nigdy nie próbuj odpalać po-

nownie, 

- podnoszenie petard, które wybu-

chają z opóźnionych zapłonem to 

najczęstsza przyczyna wypad-

ków!!! 

NIE POCHYLAJ SIĘ: 

- nie należy pochylać się nad fajer-

werkami przy odpalaniu, ani też 

po skończonym efekcie, 

-  zbyt wczesne odpalenie może 

poparzyć Twoją twarz!!! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół  Profilaktyczny 

RAKIETA LECI Z PATYKIEM: 

-  nie należy wbijać rakiety w zie-

mię tylko wstawić pionowo w butel-

kę, rurkę itp., 

- jak nie poleci to wybuchnie na 

poziomie zero. 

WYRZUTNIE: 

- zawsze zabezpieczaj wyrzutnie 

przed przewróceniem podczas wy-

strzału np: obstaw kamieniami, 

przymocuj taśmą do wbitego w zie-

mię patyka. 

  



  Kupuje sobie zajączek nową szafę, ale jest za mały by ją w 

nieść do mieszkania. Spotyka misia i prosi: 

-Misiu, pomóż mi wnieść tą szafę, bo mieszkam w bloku na 

ostatnim piętrze, a sam nie dam rady! 

-Dobrze, ale na każdym piętrze będziesz mi opowiadał kawał! 

Zajączek się zgadza. Wchodzą, a zajączek opowiada kawały, z 

których miś się ciągle śmieje. W końcu, na ostatnim piętrze: 

-Misiu!- mówi zajączek- teraz opowiem ci taki kawał że się 

zsikasz ze śmiechu! 

-No?        

-Pomyliłem bloki! 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Garść dobrego humoru !!! 

 

 

 

 

 

Jest sroga pani na świecie, znasz ją dobrze miłe dzie-

cię.  

Ma trzech synów: 

Pierwszy – ostry, w uszy szczypie. 

Drugi – miękki, w białe płatki, chociaż dobry w oczy 

sypie. 

Trzeci – twardy, jak szkło gładki. 

Nazwij synów, nazwij matkę. 

I już całą masz zagadkę. 

                             Zimowa Zgaduj-Zgadula!!! 

Promyk, nr VIII Str. 5 

 

 
Biegnie wilk przez las z bukietem róż. Na dro-

dze spotyka Czerwonego Kapturka: 

-Gdzie tak pędzisz wilku? 

-Nie wiesz? Dziś jest Dzień Babci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPAMIĘTAJ - GRZECZNOŚĆ 

NIC NIE KOSZTUJE!!! 

 

Czy chcesz w szkole mieć      

szacunek?  

Na to jeden jest warunek: 

Nie zachowuj się jak błazen, 

Z koczkodanem wzięty razem. 

 

 

 

Ten, kto umie się zachować, 

Na sympatię zasługuje. 

Dobrze więc pamiętaj słowa: 

PRZEPRASZAM, 

PROSZĘ, 

DZIĘKUJĘ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zespół Redakcyjny 

Jakie to są płatki: 

nie gubią ich kwiatki,            

nie owsiane, 

nie mydlane, 

dla nart dobre i dla sanek. 

 

Co to za woda, twarda jak kamień? Można na łyżwach 

ślizgać się na niej. 

 

W jakiej stołówce za każde danie, goście dziękują nam 

- ćwierkaniem?      

 



                               Ekoludzik :) -Dokarmiajmy ptaki zimą. 

O ile w innych porach roku ptaki 

świetnie sobie radzą, o tyle zimą 

mają utrudniony dostęp do pokarmu 

i musimy je w tym wspierać. Należy 

przy tym pamiętać, aby robić to sys-

tematycznie, o stałej porze, najlepiej 

rano. Miejsca w których dokarmia-

my ptaki muszą być ustronne  

i ciche. Nie wolno dokarmiać  

ptaków na balkonach w blokach, 

ponieważ będą one zanieczyszczać 

parapety i fasadę budynku i tym 

sposobem wywoływać niechęć,  

zarówno do siebie, jak i do osób 

dokarmiających. We własnym domu 

lub ogródku możemy postawić 

karmnik.  

parasolek, instrumentów muzycz-

nych czy też postaci zwierzątek  

i pajaców. Zabawki choinkowe 

pierwotnie sprowadzano z zagrani-

cy, a ich prawdziwym zagłębiem 

była Norymberga. 

Historia bombki: 

Pierwsze choinkowe bombki, zwa-

ne w Małopolsce bańkami, pojawi-

ły się w Polsce dopiero w XIX w. 

Były wykonywane ze szkła dmu-

chanego i początkowo imitowały 

owoce i orzechy, ale z czasem 

wzornictwo wzbogacało się o 

bombki w kształcie przedmiotów 

codziennego użytku, np. bucików, 
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                         Ciekawostki bożonarodzeniowe. 

 Historia choinki: 

Zwyczaj ubierania choinki rozpo-

wszechnił się w Europie dopiero oko-

ło dwieście lat temu. Bożonarodze-

niowe drzewko obrazowało rajskie 

drzewo życia. Miało nieść nadzieję  

i symbolizować wiecznie odradzające 

się życie.  

 

Historia kartki bożonarodzeniowej: 

Pierwszą kartkę z życzeniami z okazji Świąt Bożego  

Narodzenia wysłał w 1842 r. 16-letni londyński artysta, 

William Maw Egley, ale jego pomysł nie został docenio-

ny przez adresata. W 1875 r. kartki świąteczne pojawiły 

się w Ameryce, za sprawą urodzonego we Wrocławiu 

Louisa Pranga. Zasługą Pranga było nie tylko wprowa-

dzenie wzorów typowo bożonarodzeniowych, ale także 

organizowanie konkursów (z wysokimi nagrodami  

pieniężnymi) na najpiękniejsze kartki 

świąteczne.   

Tradycja opłatka: 

Wigilijną tradycją spotykaną jedynie w Polsce jest 

dzielenie się opłatkiem przed rozpoczęciem uro-

czystej wieczerzy. Zwyczaj dzielenia się opłat-

kiem symbolizuje gotowość dzielenia się chlebem 

z innymi, do wybaczania wszelkich urazów, do 

pojednania. Opłatki są znane Kościołowi od wielu 

wieków. Wypiekane były w kościelnych piekar-

niach, a rozprowadzały je w Polsce przekupki. 

Opłatki smarowane miodem były przysmakiem 

dzieci.  

Przy czym należy na bieżąco dbać                           

o porządek w nim, resztki trzeba usuwać, 

aby nie narazić ptaków na choroby i pa-

sożyty. Ptaki lubią przede wszystkim 

nasiona słonecznika, maku, siemienia 

lnianego, prosa murzyńskiego, pszenicy, 

kukurydzy oraz rzepaku, orzechy drobno 

siekane, jabłka, rodzynki a nawet owoce 

z kompotów. Sikorkom podajemy słoni-

nę. Ptaki wodne chętnie zjadają paszę dla 

kur, gotowany ryż, kaszę i ziemniaki, 

tartą marchew, płatki owsiane. Warto też 

zadbać o dostęp do czystej, nie zamarz-

niętej wody. 

 

Zespół Wychowawczy 



                                     Coś na ząb... 

                             Grudniowi solenizanci: 

 

Solenizanci: 

 

Piotra, Jana, Mikołaja, Bogdana, Eweliny,  

Konrada, Adama, Ewy, Floriana, Łukasza,  

Sylwestra 

 

Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

Strzelec (23.11.-21.12.) 

Z nadejściem jesieni Strzelce zabiorą 

się za porządki, zmiany i rewolucyj-

ne decyzje. Uda ci się przeforsować 

pomysły, do jakich od dawna się 

zabierałeś. Uwierz w swoje siły, bo 

planety patrzą na ciebie przychyl-

nym wzrokiem. 

Koziorożec (22.12.-19.01) 

Osoby spod tego znaku są powścią-

gliwe w okazywaniu uczuć. Zanim 

powiedzą, że kogoś kochają, musi 

upłynąć długi czas. Życie Kozioroż-

ców podporządkowane jest rozsąd-

kowi. Choć Koziorożce wydają się 

być sztywni i zamknięci w sobie, to 

wbrew pozorom lubią się bawić i są 

towarzyscy. 

                                      Horoskop. 
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„Kutia” 
 
Składniki: 
 1 szklanka ziaren pszenicy 
 1 szklanka maku 
 1/2 szklanki cukru pudru (lub 
do smaku) 
 aromat migdałowy 
 4 łyżki miodu 
 5 dag rodzynek 
 5 dag migdałów 
 1/2 szklanki słodkiej śmietanki 
 

Pszenicę oczyścić, zalać na noc 

wrzącą wodą. Następnego dnia za-

gotować, odcedzić, zalać świeżą 

wodą i gotować do miękkości (3 - 4 

godziny). Znów odcedzić.  

Mak opłukać, sparzyć, odsączyć  

i zemleć w maszynce z gęstym  

sitkiem. Połączyć z odcedzoną psze-

nicą, z rozpuszczonym i podgrzanym 

miodem oraz z cukrem pudrem i aro-

matem migdałowym. Dodać posie-

kane bakalie. Wymieszać i wstawić 

na kilka godzin do lodówki.  

 

Podawać ze śmietanką w oddziel-

nym dzbanuszku. Można też śmie-

tankę wymieszać z kutią jeszcze 

przed włożeniem do lodówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To nic, że zima, 

Że śnieżek prószy, 

I nie za długo święta, 

Niech Wasze serca miłość wzruszy, 

I radość zagości w duszy… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy w Wigilijną Noc gwiazdy rozbłysną na niebie, 

Pomyślcie, jak warto docenić, że mamy dziś sie-

bie. 

Że mamy do kogo słać świąteczne życzenia –  

Zdrowia, Szczęścia i Wszelkiego Spełnienia. 

Że doceniamy nawet najdrobniejszy podarek, 

Że Wigilia i Święta to okres cudownych historii, 

marzeń i bajek. 

By w Waszych sercach zawsze tlił się nadziei 

promyczek, 

Tego z całego serca Redakcja „Promyka” Wam 

życzy!  

 

 

 

Lidia Gaca 

Katarzyna Grzywacz 

Monika Zgieb 

Konrad Zdrojewski 

 

Samorząd Wychowanków w składzie: 
Przewodniczący: Arek Warszton, wiceprzewod-

nicząca: Lucyna Czapnik; 

Dziennikarz: Paulina Kuleczka; 

Spec od kulinariów: Sylwia Stańczyk; 
 oraz pozostali członkowie „SW”. 

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

 

„Spraw, aby każdy dzień miał 

szansę stać się najpiękniejszym 

dniem Twojego życia.” 

Jesteśmy w sieci web

- www.osw-

franciszek.pl 


