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W tym numerze: 

Boże Narodzenie 

Promyk, nr IV 

Samorząd Uczniowski i Samorząd Wychowanków 

 

Boże Narodzenie, święto pełne uroku, zwłaszcza 

gdy białe i śnieżne. Obchodzone od IV wieku jako 

święto liturgiczne w dniu 25 grudnia jest symbo-

liczną datą upamiętniającą narodziny Jezusa. 

Poprzedza je czterotygodniowy Adwent zakończony 

Wigilią i Pasterką. 

W XVII wieku zaczęła kształtować się tradycja jaką 

znamy do dziś. Składają się na nią spotkania z rodzi-

ną przy wspólnych stołach, zwłaszcza wigilijnym, 

na którym nie może zabraknąć opłatka, składanie 

sobie życzeń, obdarowywanie się prezentami, choin-

ka i wspólne śpiewanie kolęd. 



 

Poznajmy się bliżej. Wywiad ze Świętym Mikołajem :) 

 

 

 

      . 

Str. 2 Promyk, nr IV 

Przygotowały: A. Karwowska, A. Rylska 

Anita Rylska: Dzień dobry Św. Mikołaju. Redakcja ,,Promyka” chciałaby przeprowadzić z Tobą wywiad. 

Czy znajdziesz minutkę? 

Św. Mikołaj: Dla grzecznych dzieci zawsze znajdę i czas i prezent. 

A. R. jest Pan już taki stary, ma pan siwą długą brodę czy Mikołaj  wie ile ma lat ? 

Św. Mikołaj: Urodziłem się w 270 roku w mały miasteczku Patra Lycji. 

A. R. Więc ma Pan już 1746 lat. Jak Panu udało się dożyć takiego wieku? 

Św. Mikołaj:  Dobra jesteś z rachunków ho…ho…ho. Pan Bóg pozwala mi żyć i roznosić prezenty 

A.R.  Jak zaczęła się pańska działalność roznoszenia prezentów? 

Św. Mikołaj: Pochodziłem z bogatej rodziny, a pieniądze nie były dla mnie najważniejsze. Jak byłem młody, 

dowiedziałem się, że jeden z mieszkańców mego miasta stracił swój cały majątek, w skutek niepowodzenia. 

Człowiek ten miał trzy córki. W tamtych czasach niemożliwe było znalezienie męża dla dziewczyny, której 

rodzina nie posiadała pieniędzy. Zrozumiałem jak bardzo ich potrzebowali i postanowiłem im pomóc. Chcia-

łem, żeby to wyszło bez rozgłosu, potajemnie. Poszedłem więc nocą do ich domu, aby podrzucić woreczek 

złota przeznaczony dla najstarszej córki. Niestety, wszystkie drzwi i okna były zamknięte na klucz. Wspiąłem 

się więc na dach i wrzuciłem mieszek do komina. Woreczek wpadł do skarpetki, która suszyła się nad paleni-

skiem i został znaleziony następnego dnia. Jego pojawienie się mieszkańcy uznali za cud. Następnej nocy po-

szedłem tam znów, żeby dać woreczek złota młodszej córce. Zostawiła ona otwarte okno, ponieważ wierzyła, 

że cud się powtórzy. Nie musiałem, więc się wdrapywać na dach, wystarczyło wrzucić woreczek przez okno. 

Kiedy przybyłem do ich domu kolejnej nocy, żeby dać woreczek najmłodszej córce, ojciec jej złapał mnie i 

zapytał, czemu to robię, a ja głupi, nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Niedługo po tym rozdałem wszystko 

tym, którzy byli w potrzebie. 

A.R. No to już wiem dlaczego prezenty wpadają przez komin, a czasem  przez okno. A co robił Pan później? 

 Św. Mikołaj: Wstąpiłem do seminarium i wyjechałem do Miry, stolicy Lycji. Zostałem później biskupem 

Miry. lecz niedługo po tym wydarzeniu trafiłem do więzienia, gdzie byłem torturowany. To przez cesarza 

rzymskiego Dioklecjana. Ustanowił on prawa, które mówiły, że bycie chrześcijaninem jest przestępstwem. W 

313r. cesarzem został Konstanty i wszyscy zostali wraz ze mną wypuszczeni. Wiele osób zaczęło się do mnie 

wtedy modlić i tak zostałem patronem bezdzietnych kobiet, panien, dzieci, marynarzy, całej Rosji, a nawet 

więźniów… Bardzo chciałem by dzieci były szczęśliwe. Dostałem, więc pozwolenie, żeby wrócić na Ziemię i 

czynić to, co najbardziej lubiłem.  

A.R.  Jakie jest Twoje największe marzenie ? 

Św. Mikołaj: Chciałbym żeby wszyscy ludzie byli szczęśliwi, życzliwi umieli dzielić się dobrem przez cały 

rok. A dzieciom życzę uśmiechu i prezentów . Muszę już ruszać. Wrócę tu jeszcze . Żegnajcie. 

A.R. Żegnaj Św. Mikołaju. Dziękujemy a wszystko. Życzymy zdrowia. Wróć do nas. 

 

 

 

 

 



Świat książki 

Biblioteka 

Promyk, nr IV Str. 3 

 

Biblioteka to miejsce niezwykłe dla każdego czytelnika. To zaczarowany świat książek, skarbnica 

wiedzy i mądrości, relaks, przygoda, cisza. Podstawową funkcją biblioteki jest gromadzenie, 

przechowywanie i udostępnianie książek oraz materiałów bibliotecznych takich jak: gazety, 

broszury, mapy, ilustracje, filmy, płyty, a nawet programy komputerowe. Ponadto biblioteka 

spełnia też rolę badawczą, edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną.  Najbliższa biblioteka  znajdu-

je się w szkole, dalej w gminie lub mieście, następnie w  województwie, a największa - wyróżniają-

ca się rozmiarami i zasobami to znajdująca się w Warszawie - biblioteka narodowa. Pierwsza bi-

blioteka w Polsce powstała w 1747 roku w Warszawie, a założyli ją bracia Andrzej  i Józef Zału-

scy. Obaj byli biskupami katolickimi. Dbali o to, żeby zbiory ciągle się powiększały i były ułożone 

według zasad, co w ogromnym stopniu ułatwiało korzystanie z nich naukowcom.  

Biblioteka w naszej szkole 
 

Biblioteka w naszej szkole to miejsce bardzo przyjazne uczniom i nauczycielom. Służy nie tylko do 

wypożyczania lektur czy podręczników, ale oferuje dzieciom ciekawe zajęcia budzące zaintereso-

wanie książką, konkursy zachęcające do czytania, a także cieszące się dużym zainteresowaniem 

spotkania typu "czytanie na dywanie". Kochani uczniowie! Zapraszamy do jeszcze częstszych od-

wiedzin w naszej szkolnej bibliotece. Każdy znajdzie w niej coś dla siebie :-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najmniejsza biblioteka 
Najmniejsza biblioteka w Londynie  

znajduje się w budce telefonicznej.  

W jej wnętrzu zamontowano półki,  

a książki dostarczyli sami mieszkańcy 
 
 
 

 
Przygotowała: J. Ostrowska 



Str. 4 Promyk, nr IV 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 

 

 

Kultura osobista, czyli dobre maniery na co dzień. 

Życzy Zespół Redakcyjny 



Święty Mikołaj siedzi nad 

przeręblą trzymając w ręku 

wędkę. Podchodzi do niego Jaś 

i pyta: 

- Łowi Pan ryby? 

- Nie, prezenty. 

 

 

                                            Garść dobrego humoru !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:  A. Karwowska 

                           Higiena ważna sprawa… 

Promyk, nr IV Str. 5 

Po klasówce z matematyki 

rozmawiają dwaj koledzy: 

- Ile zrobiłeś zadań? 

- Ani jednego. 

- Ja też. Pani znowu powie, że 

ściągaliśmy od siebie. 

 

Zapłaciłem za pięć cytryn, a 

Pani mi zapakowała tylko 

trzy! - burzy się klient. 

- Dwie były zepsute to po 

co miałam je pakować. 

 

Przygotowała: E. Długosz 



Str. 6 Promyk, nr IV 

 Ciekawostka — Czy wiecie, że... 

 

Przygotowała:  E. Długosz 

Potrawy wigilijne 

Zgodnie z polską tradycją na wigilijnym stole powinno stanąć dwanaście potraw i powinny być to 

potrawy postne. Należy skosztować każdej z nich, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Do naj-

bardziej znanych potraw wigilijnych zaliczyć można: 

barszcz czerwony z uszkami                                    karpia w galarecie 

 

 

 

 

 

 

pierogi z kapustą i grzybami                                    kompot z suszu 

 

 

 

 

 

makowiec                                                                 kluski z makiem 

 

 

 

Czy wiecie, że Rovaniemi, czyli wioska św Mikołaja, znaj-

dująca się  w prowincji Laponia, w Finlandii,  oddalona jest 

od Nowego Miasta n/Pilicą o 1686 km w linii prostej? Po-

dróżując do tego miejsca samochodem należałoby przebyć 

1946 km. Zajęłoby to jakieś 27  godzin jazdy bez przerwy i 

bez opóźnień. Żeby dotrzeć do św Mikołaja musielibyśmy 

odwiedzić prawie 4 kraje - Litwę, górną granicę Łotwy, Es-

tonię, a  następnie popłynąć promem do Finlandii, której 

również znaczną część należałoby przejechać.  

Przygotowała:  J. Ostrowska 



                                     Coś na ząb... 

Solenizanci: 
Piotr, Jan, Mikołaj, Bogdan, Ewelina,  

Konrad, Adam, Ewa, Florian, Łukasz,  

Sylwester 

Ciekawostka: imię Mikołaj wywodzi się z języka greckiego 

od słów nike (zwycięstwo) i laos (lud). Oznacza: bohater, 

który odniósł zwycięstwo dla swojego ludu. 

Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

                                      Horoskop 

Promyk, nr IV Str. 7 

Kompot z suszu 
 

Składniki: 

- 200 g suszonych śliwek 

- 200 g suszonych jabłek 

- 200 g suszonych gruszek 

- 200 g suszonych moreli 

- 100 g rodzynek 

- kilka goździków 

- łyżeczka cukru 

- pół łyżeczki cynamonu 

- 1 łyżka miodu 

- 4 litry wody 
 

 

 

 

Wykonanie: 

Suszone owoce namaczamy 

we wrzącej wodzie i zosta-

wiamy na noc. Następnego 

dnia odcedzamy je, zalewa-

my 4 litrami wody, dodaje-

my goździki, miód, cynamon 

i cukier i gotujemy ok. 1 go-

dzinę. Kompot z suszu poda-

jemy lekko ciepły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:  E. Długosz 

Grudniowi solenizanci 

Przygotowała:  E. Długosz 

Koziorożec (22.12.-19.01) 

 

Koziorożce to osoby zaliczane do 

osób patrzących na świat racjonalnie. 

Badają go nie sercem i emocjami, ale  

szkiełkiem i okiem. Koziorożce ko-

chają wolność i niezależność. Cechu-

je je silna wolai wytrwałość. 

 

Sławne Koziorożce: Anna Przybyl-

ska, Orlando Bloom, Jim Carrey 

Strzelec (23.11.-21.12.) 

 

Z nadejściem jesieni Strzelce zabiorą się 

za porządki, zmiany i rewolucyjne decy-

zje. Uda ci się przeforsować pomysły, do 

jakich od dawna się zabierałeś. Uwierz w 

swoje siły, bo planety patrzą na ciebie na 

przychylnym wzrokiem. 

Sławne Strzelce: Adam Małysz, Ro-

bert Kubica, Tina Turner 

 



Przygotował: Zespół Profilaktyczny 

Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż krzyżówkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasło:………………………………………………. 

 

Świąteczna krzyżówka 

Redaktor naczelny– Ewa Długosz 
Szata graficzna– Ewa Długosz 

Dziennikarze redakcyjni: 
Justyna Ostrowska 
Anna Karwowska 

Konrad Zdrojewski 
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 


