
 

Numer XXX 

Wydany 17.12.2015r. 

Gazetka szkolna wydawana 

przez SOSW im. św. 

Franciszka z Asyżu. 

Zima ❄ rozpoczyna się 22 grudnia i trwa do 21 marca.  

Pierwszy dzień zimy jest najkrótszym dniem w roku.                

Dla zimowej pogody typowe są: ujemna temperatura, opady 

śniegu i zimny, czasem porywisty wiatr. Kiedy temperatura 

spada poniżej zera, czyli jest ujemna, mówimy wtedy o mrozie. 

Na powierzchni ziemi tworzy się biały, szklisty osad nazywany 

szronem. W czasie mrozów występuje szadź - biała powłoka 

pozlepianych kryształków lodu.  

 

 

 

Pada śnieg, prószy śnieg, 

wszędzie go nawiało. 

Dachy są już białe, 

na ulicach biało. 

 

 

Pada śnieg, prószy śnieg, 

bielutki jak mleko. 

W sklepach gwar, w sklepach ruch: 

Gwiazdka niedaleko! 

 

Jeszcze dzień, jeszcze dwa, 

chłopcy i dziewczynki! 

Będą stać niby las 

na rynku choinki...  

 
Przygotowała: J. Ostrowska 

 

 

    Ważne tematy: 

 

 Boże Narodzenie 

 

 Obchody Dnia Osób Niepeł-

nosprawnych; 

 

 Jak pomóc zwierzętom w 

czasie zimy 

 

 Jak walczyć z bólem głowy i 

przeziębieniem; 

 

 Mniej popularne sporty zimowe 

 

Co, gdzie, kiedy, jak?! 

3 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 

Osób Niepełnosprawnych. Poprzedniego dnia zawitali 

do nas uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły    

Podstawowej w Nowym Mieście n/P oraz                        

z Publicznego Gimnazjum. Zebranym widzom nasi 

uczniowie zaprezentowali wzruszającą inscenizację 

pt. "Wszyscy jesteśmy tacy sami". Po występie      

przyszedł czas na przemowy i podziękowania,               

a także słowa uznania dla występujących.  

Nazajutrz zdolności sceniczne naszych aktorów     

poznali przedstawiciele Wydziału Edukacji            

Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz Gminy Nowe 

Miasto n/P. Następnie głos zabrali gospodarze                

i organizatorzy, uzupełniając przedstawione scenki 

informacjami na temat niepełnosprawności.                   

Na koniec goście wpisali się do kroniki szkolnej,    

zrobiono też pamiątkowe zdjęcia.  

Poznajmy się bliżej... 2 

Domowy poradnik 

medyczny 

 
3 

Zima… Co z przyrodą? 4 

Strefa kultury 5 

Sport to zdrowie 5 

  

  

W tym numerze: 

Kilka słów o zimie... 

PROMYK 

 

„Zima” Józef Czechowicz 

 

Strojne w biel, w srebrny puch 

latarnie się wdzięczą. 

Dzyń-dzyń-dzyń-dzyń- 

dzwonki sanek brzęczą.  

 

                      Przygotował: Samorząd Wychowanków 

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-voPakpTnQj0/ULfCNCmOROI/AAAAAAAACaA/Ary9UpM9SnY/s1600/choinka,zima-GIF-3_M.png&imgrefurl=http://jaga-babciaradzico.blogspot.com/2012/11/choinka-sztuczna-czy-prawdziwa-oto-jest.html&h=300&w=300


 

 

 

 

 

 

 

 

Poznajmy się bliżej…                                                                                                       

Wywiad z przewodnikiem muzeum Bł. O. H. Koźmińskiego bratem Mateuszem Jocz 

przeprowadziła klasa 3GU  

Stan zapalny     

Str. 2 PROMYK 

 

PIELĘGNACJA SKÓRY 

Sam pielęgnujący szampon i mycie 

włosów to z reguły za mało, by     

były one zdrowe i mocne. Piękny 

połysk nada naszym włosom         

płukanka herbaciana.  W tym celu 

zaparzamy około litra herbaty              

jeśli od czasu do czasu nat 

               Przygotowała: J. Szczodra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

    

 

 

 

 

 

Przygotowała: L. Gaca        
 

   

 

 

 

 

Z życia Samorządu Wychowanków 

3GU: Czy ciekawa jest funkcja przewodnika 

museum?Co należy do brata obowiązków?                                                         

M. J. Cieszę się z powierzonego mi zadania, ponieważ 

mogę spotykać się z wartościowymi ludźmi, którzy 

przybywają z różnych stron Polski. Ponadto rozwijam       

w sobie umiejętność opowiadania, która z pewnością 

przyda mi się jeszcze w życiu. Moim obowiązkiem poza 

oprowadzaniem grup po Sanktuarium jest zgłębianie 

wiedzy na temat bł. o. Honorata.                                                   

Ile lat istnieje muzeum bł. o. Honorata Koźmińskiego 

w Nowym Mieście?                                                               

Pierwszy wpis w księgach pamiątkowych pielgrzymów, 

które znajdują się w muzeum, datuje się na 13 IX 1997r., 

czyli jeszcze przed ogłoszeniem bł. o. Honorata patronem 

Nowego Miasta (11 X 1997r.) i przed oficjalnym 

ustanowieniem Sanktuarium (2 II 2001r.).                                        

Kto był pierwszym kustoszem Sanktuarium?                            

Osobiście nie miałem do czynienia z pierwszym 

kustoszem Sanktuarium, ale miałem w ręku książkę          

o. Jana Jurczaka, który był jednym z pierwszych kustoszy. 

Skąd pochodzą eksponaty znajdujące się w muzeum?     

Przedmioty, których używał nasz błogosławiony pochodzą 

z Zakroczymia i Nowego Miasta. Są też dokumenty, 

sporządzone m. in. w Rzymie i w Warszawie.                          

Część eksponatów zawdzięczamy duchowym córkom 

Błogosławionego.                                                                       

Czy któryś z eksponatów jest wyjątkowo cenny?           

Cenne są przedmioty, których o. Honorat używał na        

co dzień, np. stołek, deska, na której pisał, kałamarz, 

łyżeczka. Jednak na szczególną uwagę zasługuje  

 

Po emocjonującej zabawie andrzejkowej, SW zorganizował wieczór poezji                

patriotycznej pod hasłem „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą…” . W podniosłej   

atmosferze wychowankowie recytowali wiersze o Ojczyźnie, a słuchacze                       

w wyciszeniu i skupieniu słuchali zaprezentowanych utworów.                                    

Ponadto zebrani obejrzeli prezentacje multimedialne na temat ważnych symboli       

narodowych i odzyskania przez Polskę niepodległości. Na zakończenie organizatorzy 

przeprowadzili krótki test wiedzy o symbolach narodowych.  

Poezja ukazująca miłość do Ojczyzny tak wielu Polaków, z pewnością kształtuje            

tożsamość narodową młodych ludzi, a także budzi w nich  wrażliwość na losy kraju.  

konfesjonał, wykonany przez stolarza Stanisława                     

Wroczyńskiego w 1867r. w Zakroczymiu. To w nim nasz  

Błogosławiony spowiadał rzesze ludzi i z nimi rozmawiał. 

Owocem tych działań było powstanie wielu zgromadzeń    

zakonnych, odpowiadających ówczesnym potrzebom Kościoła 

i Ojczyzny.                                                                              

Czy jest, a jeśli tak to gdzie, inne muzeum poświęcone             

pamięci o. Honorata – patrona naszego miasta?                                         

W listopadzie b.r. została otwarta sala bł. o. Honorata                         

w Cytadeli Warszawskiej w Pawilonie X, która upamiętnia 

jego aresztowanie i pobyt w więzieniu. Niektóre dokumenty              

o wartości historycznej znajdują się w Zakroczymiu, ale nie są 

ogólnie dostępne.                                                                                                     

Dziękujemy za poświęcony czas.                                                                                       

Mam nadzieję, że te kilka słów zachęci czytelników 

„Promyka” do głębszego zapoznania się z osobą i życiem  

patrona Nowego Miasta.    

                                                  Przygotowała: E. Kwiatkowska 



 BÓL GŁOWY  

Bóle głowy mogą mieć najrozmaitsze  

przyczyny. U dzieci i młodzieży            

najczęściej są to stresujące sytuacje,   

przebywanie w zamkniętych                    

pomieszczeniach, zmiany pogody,         

oraz zbyt długie przesiadywanie         

przed telewizorem, czy komputerem.   

O ile ból głowy nie jest objawem        

określonej choroby organicznej, łatwo 

możemy mu zaradzić na przykład        

stosując wodolecznictwo. Zalecane jest 

moczenie stóp w chłodnej wodzie, albo 

polewanie zimnym strumieniem kolan,  

jak również zimne okłady na czoło          

i skronie. Także picie wody małymi 

łykami (w ciągu godziny należy wypić 

litr) pomaga uśmierzyć ból głowy.  

 

 

 

 

Domowe sposoby na różne choroby                                      

 

                 Przeziębienie 

2015rok, nr XVIII Str. 3 

Innymi naturalnymi sposobami są: 

spacer i głębokie wdechy,                 

masaż karku i ramion, odpoczynek                 

w zaciemnionym pokoju, jak również 

wdychanie zapachu lawendy.     

Pamiętajmy, żeby w czasie oglądania 

telewizji lub podczas korzystania           

z komputera zachowywać właściwą 

postawę ciała i odpowiedni odstęp       

od monitora.                                        

Jeśli cierpimy na przewlekłe bóle        

głowy, koniecznie zbadajmy wzrok     

u okulisty, bowiem kłopoty z oczami 

mogą być przyczyną bólów.  

                    Przygotowała: J. Szczodra 

 

Jeśli przeziębienie trwa dłuższy czas, pojawiają się dreszcze i wysoka gorączka, należy   

koniecznie odwiedzić lekarza, gdyż może to być grypa rozwijająca się nierzadko             

w poważną chorobę. Natomiast zwykłe przeziębienie możemy zwalczać naturalnymi 

sposobami już po wystąpieniu pierwszych objawów. Rewelacyjnym na przeziębienie 

napojem jest lipa, najlepiej z sokiem malinowym lub miodem. Warto też  przygotować 

sobie syrop z cebuli (kroimy w plastry i zasypaną cukrem odstawiamy w ciepłe         

miejsce), albo jeśli wolicie, to z selera (sposób przyrządzenia jest taki sam).                            

Z kolei rumianek posiada właściwości przeciwzapalne i dezynfekujące  - możemy robić 

z niego inhalacje lub płukanki gardła. Często przeziębienie pojawia się wskutek zmarznięcia stóp. Jeśli  do 

tego dojdzie należy wymoczyć je w gorącej wodzie i założyć na noc ciepłe skarpety.  

I coś dla urody —  Oczyszczanie skóry 
       

                             Codzienne oczyszczanie       

skóry jest  niezwykle istotne. Dlatego każdego 

wieczora zmywajmy makijaż, a dodatkowo 

raz w tygodniu stosujmy peeling. Mleczko do 

demakijażu możemy zrobić sami w domu.  

Wystarczy zmieszać 100 ml maślanki z łyżką 

miodu i łyżką soku z cytryny. Sama maślanka 

też idealnie się sprawdza przy oczyszczaniu 

twarzy. Nakładamy ją na twarz, szyję                    

i dekolt, delikatnie masujemy i spłukujemy 

wodą. Jeżeli wolimy tonik, również możemy          

przyrządzić go w  warunkach domowych.  

Wystarczy tylko zamiast maślanki 

użyć 250 mililitrów wody, zostawić 

na kilka godzin, a następnie tonik  

przelać do butelki. Przed każdym 

użyciem, należy nim wstrząsnąć. 

A jak błyskawicznie przygotować 

peeling? Mieszamy 125 gramów 

twarożku śmietankowego z trzema 

łyżkami grubej soli, po czym       

delikatnie masujemy i spłukujemy   

wodą. Następnie możemy położyć 

krem nawilżający lub odżywczy.               Przygotowała: J. Szczodra 

 

 

 

 

 

             

 

 

                

 



                                                                  Rośliny i zwierzęta zimą  
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W lesie żyją zwierzęta, które nie przesypiają zimy. Sarny wygrzebują 

spod śniegu trawę i pędy roślin. Jelenie i łosie zjadają korę młodych 

sosen i świerków - pokarmy bogate w garbnik, wapno i fosfor           

potrzebne do budowy poroża. Dziki ryją głęboko w śniegu szukając 

żołędzi.  Dzięcioły szukają korników zimujących pod korą drzew. 

 

Możemy pomoc roślinom i zwierzętom 

w przetrwaniu zimy. Rośliny              

zabezpiecza się, aby nie przemarzły. 

Krzewy i drzewka można otulić        

chochołem czyli słomianym okryciem. 

Ptaki dokarmia się stawiając różnego 

rodzaju karmniki z ziarnem.                    

Dla sikorek można wywiesić na      

sznurku kawałek słoniny. W lesie      

stawia się drewniane paśniki, a w nich 

wykłada się siano dla saren i jeleni.  

Przygotował: R. Sierajewski                                                                                                                                                              

Na koniec zabaw odbyło się                           

Wielkie Misiowe Zgromadzenie, które nadało 

przedszkolakom tytuł                                       

Przyjaciela Pluszowego Misia,                    

uwieczniając go na dyplomach.  

Przygotowała : K. Januszek 

U przedszkolaków ciągle coś się 

dzieje. Świętowali już Dzień Brą-

zowy, Pomarańczowy,                    

a 25.11.2015r. maluchy  znów    

świętowały, tym razem z okazji 

Międzynarodowego                   
.  

 

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM  

Dnia Pluszowego Misia.  

Każde dziecko przyniosło tego dnia 

swojego ulubionego pluszaka i było z 

tego powodu bardzo zadowolone. 

Jeszcze większą radość sprawił    

przedszkolakom taniec ze swoją    

maskotką.                                        

Emocje sięgnęły zenitu, kiedy do 

Oddziału Przedszkolnego wkroczył 

miś, zaproszony specjalnie na ten 

dzień. Następnie nastroje nieco się 

uspokoiły, gdyż przyszedł czas na 

wykonanie portretu swojego pluszo-

wego przyjaciela.  

 
 

Zimą słońce świeci słabiej, więc rośliny mają 

mniej światła potrzebnego im do odżywiania. 

W niskich temperaturach woda -także                

niezbędna roślinom do życia - zamarza. 

Dlatego w czasie zimy rośliny odpoczywają , 

oczekując nadejścia wiosny. 

  

Zwierzęta maja różne sposoby na przetrwanie 

zimy. Gdy jeziora, rzeki, stawy zamarzają, 

pod lodem, blisko dna, bo tam jest najcieplej 

zimują ryby. Zapadają one w letarg, czyli 

plytki sen i budzą się tylko kilka razy w ciagu 

zimy, aby zdobyć pożywienie.  



 

 
 

 

Dla wszystkich miłośników cyklu 

Jeżycjada Małgorzaty Musierowicz  

mamy wspaniałą wiadomość.  

Oto jest już gotowa, w sprzedaży, 

najnowsza część perypetii rodziny 

Borejków, która przecież od wielu lat 

bawi nas do łez, wzrusza,                     

a także po mistrzowsku buduje       

atmosferę przyjaźni, miłości, więzi               

rodzinnych.                                        

Feblik, bo tak brzmi tajemniczy     

tytuł 21 tomu Jeżycjady, to ciąg    

dalszy bestsellerowej „Wnuczki do orzechów”, 

czyli poprzedniej części. Akcja przebiega      

właśnie w ciągu tych samych kilku upalnych  

dni sierpniowych, a dotyczyć będzie przełomu 

w życiu Ignacego Grzegorza. Czy domyślacie 

się kto jest na okładce? Ja nie mam pomysłu,  

ale mam cichą nadzieję znaleźć „Feblika” pod 

choinką w wigilijny wieczór :)  

 

                              Przygotowała: J. Ostrowska 

 

                         Strefa kultury:  

 

 

 

 

Biatlon to dyscyplina sportu, łącząca        

biegi narciarskie ze strzelectwem.          

Zawodnik biegnąc na danym dystansie    

2 lub 4 razy oddaje na strzelnicy po 5 

strzałów w pozycji stojącej lub leżącej.    

W biatlonie dozwolone są wszystkie      

techniki  narciarskie, ale wymagane jest 

by zawodnik biegł z bronią i amunicją. 

 

Z dyscyplin związanych ze 

ślizganiem warto zapamiętać  

także skeleton.                                      

Tutaj wykorzystuje się ciężkie 

sanie sportowe, (max 50 kg), 

które umożliwiają zjazd po 

torze lodowym z bardzo dużą prędkością - 

nawet do 130 km/h.  

 

 

                                   Przygotowała: J. Ostrowska 

                       
                                        

                                                

                                                                                                 Czy wiesz, że… 

Str. 5 Tytuł biuletynu 

 

Sporty zimowe takie jak saneczkarstwo, narciarstwo, łyżwiarstwo, hokej, czy 

snowboarding znają pewnie wszyscy, natomiast o pozostałych dyscyplinach   

zimowych, nie słyszeliśmy wcale lub wiemy bardzo niewiele.  

Jedną z nich jest curling rozgrywany na  lodowisku przez    

cztero osobowe drużyny. Gra polega na wypuszczaniu         

granitowych kamieni w kierunku celu zwanego „domem” . 

Ponadto zawodnicy specjalnymi szczotkami pocierają lód,    

aby wpłynąć na szybkość ślizgania się kamienia                          

i jego dotarcie do celu.     

                                                                                                                                    

Inny ciekawy sport to  bojery, nazywane                    

żeglarstwem lodowym. Bojer to sportowy 

jacht na trzech płozach, który ślizga sie po 

zamarzniętym jeziorze. Start rozpoczyna sie 

rozbiegiem, później trzeba wskoczyć do bo-

jera. W prawdzie do prowadzenia takiego po-

jazdu nie są wymagane żadne  uprawnienia, 

jednak zanim zabierzecie sie za ślizgi, warto 

dokładnie zapoznać  się z zasadami bezpieczeństwa. 

                    

Kolejny zimowy  sport, może nam się kojarzyć z nar-

ciarstwem. Są to  skiboby. Tutaj zawodnik porusza się 

pojazdem stanowiącym połączenie nart i roweru.       

Dodatkowo  do jego butów przymocowane są dwie     

małe narty. Pomagają one utrzymać stabilność          

podczas jazdy.  

 

 



24 grudnia          
obchodzimy Wigilię —  dzień poprzedzający święta   

 Bożego Narodzenia. Wigilia jest dniem oczekiwania                   

na narodziny Jezusa. Tego dnia w każdym domu ubiera           

się choinkę, najczęściej świerk lub jodłę.   

                                                                                                      

Drzewko ozdabia się w dowolny sposób                             

bombkami, lampkami, łańcuchami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj... 

 

 

                              OPŁATEK   
    

Otoczyła stół gromadka dziatek, 

Siano pachnie pod białym obrusem, 

Na talerzu leży opłatek 

Z gwiazdą, drzewkiem i Panem Jezusem 

 

W białych płatkach anielskiego chleba                                         

Jakaś wielka tajemnica gości:                                          

Nie wiadomo, czy sa z ziemi, czy nieba                             

A wiadomo, że są chlebem miłości. 

 

Gdy opłatek wigilijny się dzieli, 

I podaje z rąk w ręce, 

Mama mówi, że się wtedy weseli 

Mały Jezus zrodzony w stajence.  

 

Bo gdy łamie się opłatek przed Bogiem, 

To nie tylko z siostrzyczką i z bratem, 

Ale także i z obcym, i z wrogiem, 

I z calutkim, caluteńkim światem.  

 

 

Str. 6 Tytuł biuletynu 

              

 

Choinka jest symbolem życia i odradzania się,    

a także narodzin Jezusa. W Wigilię pod choinką 

na wszystkich czekają prezenty od Mikołaja.  

 

I w tej chwili wszystkiemu co żyje, 

Całym sercem radośnie się życzy,  

Żeby oczy nie płakały niczyje,  

Żeby w sercach nie było goryczy.  

 

Żeby wszyscy mieli to, co im trzeba, 

I, jak my, wzajem sobie życzyli, 

Łamiąc płatek anielskiego chleba 

W biały wieczór świątecznej wigilii.  

 

                                 Bronisława Ostrowska 



Święta Bożego Narodzenia                 

obchodzimy na pamiątkę narodzin      

Jezusa Chrystusa.  

 

To ważne dla chrześcijan wydarzenie miało 

miejsce  ponad dwa tysiące lat temu. Dziś na 

pamiątkę tych wydarzeń buduje się szopki                

i wystawia Jasełka.  

 

Szopka bożonardzeniowa przedstawia wnętrze              

stajenki betlejemskiej w noc, podczas której 

narodził się Jezus. W każdej szopce                

umieszczone są postaci Jezusa, Maryi i Józefa. 

Często spotykanymi elementami są pasterze, 

zwierzęta, Gwiazda Betlejemska oraz trzej  

królowie.                     

Niech anioł podrze każdy dramat  

Aż do rozdziału ostatniego,  

I niech nastraszy każdy smutek,  

Tak jak goryla niemądrego.  

Aby wątpiący się rozpłakał  

Na cud czekając w swej kolejce,  

A Matka Boska - cichych, ufnych -  

Na zawsze wzięła w swoje ręce.  

 

                Ks. Jan Twardowski 

 

 

Wiersz staroświecki"  

 

 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,  

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,  

By wszystko się nam rozplątało,  

Węzły, konflikty, powikłania.  

Oby się wszystkie trudne sprawy  

Porozkręcały jak supełki,  

Własne ambicje i urazy  

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.  

Oby w nas paskudne jędze  

Pozamieniały się w owieczki                                                                                                                                                                                            

A w oczach mądre łzy stanęły  

Jak na choince barwnej świeczki.  

                          Boże Narodzenie 

Jasełka to przedstawienie o narodzinach     

Pana Jezusa  w Betlejem. W drugi dzień 

świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia                

w kościele katolickim wspomina się                

św. Szczepana — pierwszego męczennika       

za wiarę chrześcijańską.  
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A światłość w ciemności świeci 

i ciemność jej nie ogarnęła” 

(J 1,5) 
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