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 Pamięć jest spoiwem każdej ludzkiej 

wspólnoty. Pamięć narodowa jest spo-

iwem narodu. Tak było, jest i tak będzie 

dopóki istnieć będzie ten szczególny 

rodzaj społeczności mający oparcie  

w ojczyźnie i zanurzony we własnej 

kulturze, dzięki której odróżnia się od 

innych narodów. (Jan Paweł II, 

„ P a m i ę ć  i  t o ż s a m o ś ć ” ) .  

Ważnym składnikiem tej pamięci jest 

przeszłość, dzieje, losy wielu pokoleń 

składające się na narodową historię, 

będącą fundamentem naszej tożsamo-

ści. Dlatego też jej pielęgnowanie jest 

nie tylko naszym obowiązkiem ale 

wręcz koniecznością, warunkiem dal-

szego zbiorowego istnienia. Ponieważ 

jest ona tak ważna to w niektórych oko-

licznościach trzeba jej bronić, walczyć          

o nią lub też ją prostować czy odkłamy-

wać. Tak bywało zazwyczaj w czasach 

niewoli, których Historia nie szczędziła 

Polakom – zaborów, okupacji czy ko-

munistycznego zniewolenia. Są pewne 

momenty czy sytuacje, w których ta pamięć, 

jak by szczególnie domaga się naszej tro-

ski. Poświęcony jej został od wielu już lat 

jeden     z miesięcy. To kwiecień- Miesiąc  

Pamięci Narodowej. U jego narodzin legła 

podjęta wkrótce po zakończeniu II wojny 

światowej decyzja uczczenia tysięcy więź-

niów hitlerowskich obozów wyzwolonych 

przez aliantów właśnie w kwietniu 1945 r. 

Ważne tematy: 

 Wywiad z panią Dyrektor– 

Agnieszką Trytko-Borsuk. 

 Wielkanocne obyczaje. 

 Dzień Ziemi !!! 

 W jaki sposób nastolatki 

mogą zachować jasny 

uśmiech? 

 STOP DLA NIKOTYNY! 

 Wielkie i magiczne słowo-

TOLERANCJA. 

 Coś na ząb… 

     Co, gdzie, kiedy, jak?! 

Dzień Kobiet to piękne, kolorowe święto, 
okazja by wręczyć wszystkim kobietom i 

kobietkom kwiaty lub drobny upominek. 

Chłopcy z naszego ośrodka także pamiętali     

o 8 Marca i przygotowali dla swoich koleża-

nek występ artystyczny oraz słodki poczę-

stunek. Panowie wręczyli dziewczętom 

piękne kwiaty oraz zaśpiewali i wyrecyto-

wali wiersze. Było bardzo miło  

i wesoło. Za trud i zaangażowanie, dzięku-

jemy bardzo naszym chłopcom. 

Co, gdzie, kiedy, 
jak?! 
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Mariola Lesiak: Dzień dobry pani  
Dyrektor. Redakcja „PROMYKA” chcia-

łaby przeprowadzić z Panią wywiad. 

Czy poświęci nam Pani troszkę czasu?  

Pani Dyrektor: Bardzo mi miło.                

Z przyjemnością odpowiem na Wasze 

pytania.  

M.L. : Jaka jest Pani opinia na temat 
powstania naszej gazetki? Co Pani na 

ten temat myśli? 

P. Dyr.: Pomysł  przyjęłam z wielką 

radością , to była dla mnie wielka  

niespodzianka. Jestem zadowolona  

z artykułów umieszczanych w gazetce. 

Gratuluję Wam pomysłu. Możecie liczyć 

na moją pomoc. 

M.L. : O jakim zawodzie marzyła Pani 
będąc nastolatkom?  

P. Dyr.: Zawsze chciałam zostać   
pedagogiem specjalnym– to było moje 

marzenie. 

M.L. :  Jakie ma  Pani hobby? 

P. Dyr.: Moje hobby to dobry film i po-

dróże. 

M.L.: Pani Dyrektor załóżmy że, wyłowiła  

Pani złotą rybkę, jakie trzy życzenia 

chciałaby Pani spełnić dzięki niej? 

P. Dyr.: Moje pierwsze życzenie byłoby 
takie, aby wszystkie dzieci były zdrowe     

i szczęśliwe. Moim drugim życzeniem 

byłoby to, żebyście się  czuli w  naszej 

placówce jak najlepiej, „rodzinnie”.     

Trzecim życzeniem byłoby to, żebyście 

się czuli zawsze bezpiecznie w naszej 

placówce. 

M.L.:  Dziękujemy pani Dyrektor za 

udzielenie wywiadu i życzymy owocnej 

pracy i dalszych sukcesów zawodo-

wych. 

P. Dyr.: Ja również dziękuję za wy-
wiad. Miło mi było Was gościć  w moich 

progach.  

 

Wykonanie:   
Ziemniaki umyć i ugotować          
w łupinach w osolonej wodzie. 
Rzodkiewki pokroić w krążki. 
Szczypiorek drobno posiekać. 
Jajka pokrajać w dużą kostkę. 
Ser zetrzeć na tarce o dużych 
oczkach. Wszystkie składniki 
delikatnie wymieszać. Dodać 
majonez, śmietanę oraz sól  
i pieprz. Odstawić do lodówki 
na kilka godzin.  

Sałatka kwietniowa. 
Składniki: 

 5 średnich ziemniaków 

 1 pęczek rzodkiewek 

 1/2 pęczka szczypiorku 

 2 jaja na twardo 

 10 dag żółtego sera 

 4 łyżki majonezu 

 2 łyżki śmietany 

 Sól, pieprz    

Poznajmy się bliżej. Wywiad z panią Dyrektor– Agnieszką Trytko-Borsuk. 

                     Coś na ząb... 

odpowiedzi prześledzimy 

fascynującą historię roz-

kwitu i upadku jednego  

z najświetniejszych ma-

zowieckich rodów. 

Polecamy! 

Podczas wykopalisk na rynku            

w Gutowie archeolodzy doko-

nują niezwykłego odkrycia. 

Wzbudza ono zainteresowa-

nie córki właściciela cukierni 

Pod Amorem. Czy Iga rozwi-

kła dawną rodzinną tajemni-

cę? Czy przepowiednia 

sprzed wieków naprawdę się 

spełniła? W poszukiwaniu  

                    Strefa kultury. 
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STOP DLA NIKOTYNY! Palenie czy 
zdrowie wybór należy do Ciebie!  

Czy wiesz co znajduje się w dymie 

tytoniowym? Składa się on z prawie 

4 000 związków chemicznych,  

w tym ponad 40 to substancje rako-

twórcze! Wszystkie substancje są 

wprowadzane do najdalszych nawet 

zakamarków ciała palacza. Ale także 

do organizmów wszystkich, którzy 

przebywają w środowisku zanie-

czyszczonym dymem tytoniowym.  

Co grozi palaczowi? 

- Rak płuc, 

- Rak wargi, języka, jamy ustnej, 

przełyku i krtani, 

- Rak pęcherza moczowego, 

- Rak nerki, 

- Rak trzustki. 

             

 

Palenie zabija!!! 
 

Zespół Profilaktyczny 

 

„Ponieważ  Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się Ziemią.  

Odwzajemniajmy miłość, jaką nas obdarza,  
utrzymując ją w czystości i szczęściu”.  

 

 W związku z tym,  redakcja „Promyka” zaprasza do udziału w konkursie  

plastycznym na plakat promujący postawy ekologiczne. Technika i format prac-  

dowolna. Pracę należy składać do przewodniczącego sekcji kulturalno– oświatowej  

Gabrieli Łaskiej. 

ZAPRASZAMY!!! 

                 Szanujmy Zdrowie. 

        KONKURS!!! 

się życia. Współcześnie podkreśla 
się, że jest to dzień swoistej równo-
wagi mogącej pomóc w odrzuceniu 
wzajemnych różnic między ludźmi 
odmiennych ras i religii. Niezależnie 
od wyznawanej wiary czy przynależ-
ności etnicznej, wszyscy ludzie dzielą 
między siebie tę samą planetę, która 
jest naszym wspólnym dobrem,           
o które musimy dbać. Zatem pamię-
tajmy, że naszej planecie należy się 
szacunek i pomoc w dbaniu o środo-
wisko naturalne! 

Dzień Ziemi , znany też jako Świa-
towy Dzień Ziemi – to nazwa akcji 
prowadzonych corocznie wiosną, 
których celem jest promowanie po-
staw ekologicznych w społeczeń-
stwie. Organizatorzy Dnia Ziemi 
chcą uświadomić politykom i obywa-
telom, jak krucha jest nasza planeta. 
Dzień Ziemi obchodzony jest w mo-
mencie równonocy wiosennej na 
Półkuli Północnej, czyli w dniu rów-
nonocy jesiennej na Półkuli Połu-
dniowej. Ten dzień wyróżnia się tym, 
że na całej planecie dzień trwa tyle 
samo, co noc. Równonoc wiosenna 
w starożytnych kulturach rolniczych 
wiązała się ze świętem rodzącego 

               Ekoludzik: Dzień Ziemi !!! 

  22.04.–  

Dzień Ziemi 
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 Kwiecień drzewa przystroił 

 w barwne kwiaty i zieleń. 

 Po ogrodach, po sadach 

 grają ptasie kapele. 

 

 Ziemię mokrą od rosy orze trak-

tor zielony 

 - Kra, kra! - echo powtarza 

 z orki cieszą się wrony. 

 Ludzie sadzą ziemniaki, 

 żeby wzeszły niedługo. 

 

 

 

 

Mąż odwozi do szpitala rodzącą 

żonę - nauczycielkę polskiego. 

Ta nazajutrz dzwoni do męża: 

- Kochany, jestem taka szczęśli-

wa! Wyobraź sobie: rodzaj męski, 

liczba mnoga! 

 

Co to jest: 1 połowa jest zielona, 

2  p o ł o w a  n i e b i e s k a ? 

- Żaba w dżinsach. 

 

 

 

 

 

                  „W kwietniu" - Domeradzki W. 

           Garść dobrego humoru!!! 

religii. Jednak nie tylko tych aspek-
tów życia tolerancja dotyczy. O tole-
rancji możemy mówić także w odnie-
sieniu do życia codziennego. Czyli 
trzeba dostrzec wokół siebie, nawet 
u siebie w domu, w rodzinie, że każ-
de wydawałoby się nawet dziwac-
two, ma prawo istnieć i powinniśmy 
je uszanować. Rozejrzyjmy się wo-
kół i spostrzeżmy, że każdy człowiek 
ma prawo nie tylko do odmiennej 
religii, odmiennego sposobu życia, 
ale także do innego ubioru, nieko-

niecznie zgodnego z najnowszymi 
trendami mody, a my powinniśmy to 
uszanować, nie wyśmiewać się           
i powinniśmy pozwolić im żyć tak, 
jak uważają to za słuszne. Dopiero 
wtedy będziemy mogli powiedzieć     
o sobie, Ze jesteśmy naprawdę tole-
rancyjni. 

To wielkie i magiczne słowo  pocho-
dzi od łacińskiego słowa „tolerare”, 
co oznacza: znosić, cierpieć. Ogól-
nie tolerancją nazwiemy wszystkie 
zjawiska i zachowania, które mimo 
tego, że nie będą nam się podobać     
i nie będziemy mogli ich zaakcepto-
wać, jako normalne, to jednak je 
uszanujemy. To powiedzmy taka 
główna cecha zachowania toleran-
cyjnego. Najczęściej słowo toleran-
cja, pojawia się, gdy rozmawiamy      
o mniejszościach narodowych czy 

           Wielkie i magiczne słowo– tolerancja!  
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Tolerancja niszczy 
bariery– łączy ludzi! 

 Bocian chodzi po łące 

 liczy żaby nad strugą. 

 Dzwonią wiadra o studnie. 

 Wozy dotąd turkocą, 

 aż dzień pójdzie na nocleg. 

 Cień uśpi wieś nocą. 



Najlepszym sposobem dla 
nastolatków chcących mieć 
ładny uśmiech i zdrowe zęby 
jest kontynuacja wyuczonych 
w dzieciństwie właściwych 
przyzwyczajeń związanych      
z higieną jamy ustnej. Nieza-
leżnie od tego, czy nosisz 
aparat korekcyjny czy też ko-
rzystasz z innych zabiegów 
ortodontycznych, ważne jest, 
aby: 

 Szczotkować zęby 2 razy 

dziennie korzystając z fluorko-
wej pasty do zębów w celu 
usunięcia płytki nazębnej, któ-
ra jest główną przyczyną 

próchnicy zębów i chorób dzią-
seł. 

 Codziennie używać nici den-
tystycznej w celu usunięcia płytki 
nazębnej z przestrzeni pomiędzy 
zębami i miejsc poniżej linii dzią-
seł. Nieusuwana codziennie płyt-
ka nazębna twardnieje i prze-
kształca się w kamień – brzydki     
i twardy żółty nalot. 

 Ograniczać spożywanie po-

karmów bogatych w cukier lub 
skrobię, zwłaszcza lepkich prze-
kąsek.  

 Regularnie odwiedzać stoma-

tologa w celu wykonania profe-
sjonalnych zabiegów oczyszcza-

nia zębów i badań kontrolnych. 
Czysta jama usta nie tylko spra-
wia, że zęby mogą służyć Ci 
przez całe życie, ale po prostu 
poprawia Twoje samopoczucie. 
Poza tym, zapewnia Ci świeższy 
oddech i ładniejszy uśmiech.  
 

 

W grudniu i w styczniu 2011/2012  sportowcy z naszego ośrodka 

brali udział w II edycji nowomiejskiego turnieju piłki nożnej halowej 

(tzn. futsalu). Współzawodniczyli z drużynami z Nowego Miasta  

i okolic m.in. z Mogielnicy, Odrzywołu, Sacina, Domaniewic. 

W składzie naszej szkoły wystąpili: 

 Piotr Joniec, bramkarz. 

 Damian Bielecki, obrońca. 

 Karol Nowak, pomocnik.  

 Paweł Dygas, napastnik.  

 Mateusz Milczarek, obrońca.  

                    W jaki sposób nastolatki mogą zachować jasny uśmiech? 

             Sport to zdrowie! 

W dniu 1 marca 2012 roku o godzinie 1100  

w naszej placówce odbył się wewnątrzszkolny 

konkurs sztuki dekoracji stołów na różnorodne 

przyjęcia okolicznościowe. Stoły wyglądały prze-

pięknie. Wygrała klasa CPP– która przygotowała 

Stół Kibica EURO 2012!   

         Gratulujemy! 

     Przygotowania do EURO 2012- STÓŁ KIBICA EURO 2012.  
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             Wszystko o Wielkanocy... 

zapraszamy wszystkich do wielka-

nocnych zabaw z pisankami. 

Wielkanoc jest najstarszym i najważ-

niejszym świętem chrześcijańskim. 

Są to święta upamiętniające śmierć 

krzyżową i zmartwychwstanie  

Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją  

tydzień, stanowiący okres wspomi-

nania najważniejszych dla wiary 

chrześcijańskiej wydarzeń, nazywa-

ny jest Wielk im Tygodniem.  

Wielkanoc jest świętem ruchomym. 

Może wypadać pomiędzy 22 marca-

a 2 5 k w i e t n i a .  

Niedziela Wielkanocna (nazywana 

też Wielką Niedzielą, Niedzielą 

Zmartwychwstania Pańskiego) to 

pierwszy dzień świąt wielkanocnych. 

W Polsce w godzinach porannych 

odprawiana jest uroczysta msza-

              Turniej Warcabowy — pojedynek Tytanów. 

nęła się od siebie na największą od-
ległość i której udało się nie zbić    
jajek.  
Święta spędzane przy stole w ro-
dzinnym gronie to radosne chwile, 
które wspominamy przez cały rok.    
W dzisiejszych czasach, gdy każdy 
dzień mija niezauważony, to właśnie 
święta sprawiają, że mamy czas by 
nacieszyć się sobą. To czas, gdy  
z przyjemnością odwiedzamy swoich 
bliskich i przyjaciół. Siedząc przy 

świątecznym stole, w wyjątkowym  
i podniosłym nastroju, mamy okazję 
do spotkań, długich rozmów, dlatego 
wykorzystajmy ten czas jak najlepiej 
z najbliższymi. 

Kto dalej - potrzebne jest po jednej 
pisance na osobę; zawodnicy stają 
na linii startu; na podany sygnał po-
pychają swoją pisankę tak, aby poto-
czyła się jak najdalej; ten kto wygra 
zabiera pisanki przeciwników. 
Rzuć pisankę - potrzebne jest po 
jednej pisance na osobę; pary stają 
w odległości 1 m od siebie i jedno-
cześnie rzucają do siebie jajka; jeśli 
je złapią odsuwają się o metr i rzuca-
ją znowu; wygrywa para która odsu-
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Wielkanoc kojarzy się nam z kolorowymi 

pisankami, mnóstwem pysznego 

jedzenia, śmigusem dyngusem i 

wieloma innymi przyjemnymi rzeczami.  

rezurekcja. Po powrocie do domu       

w gronie rodzinnym zasiada się do 

uroczystego śniadania wielkanocne-

go, które rozpoczyna się składaniem 

życzeń i dzieleniem się święconką     

z koszyczka. Na stołach znajdują się 

jajka, wędliny, wielkanocne baby  

i mazurki. Stoły zdobione są bukieta-

mi z bazi i pierwszych wiosennych 

kwiatów. Poniedziałek Wielkanoc-

ny (zwany też Lanym Poniedział-

kiem, Śmigusem-dyngusem ) to dru-

gi dzień świąt Wielkiej Nocy.  

W polskiej tradycji tego dnia polewa 

się dla żartów wodą inne osoby, na-

wet nieznajome.  

A po obfitym świątecznym śniadaniu 

 

Wesołego Alleluja !  

Dnia15.02.2012 rozpoczął się po raz 

kolejny Turniej Warcabowy. Do udziału 

w turnieju zgłosiły się 24 osoby, są to 

dziewczęta i chłopcy z wszystkich grup 

wychowawczych. Najmłodszy uczestnik 

turnieju ma 10 lat, a najstarszy 23 lata. 

Uczestnicy do rozegrania mają 1656  

meczy w czasie, których zostanie wyło-

niony zwycięzca. W czasie rozgrywek 

wychowankowie miło i kulturalnie spę-

dzają wolny czas w  wieczory. Zakoń-

czenie turnieju przewidywane jest  

w I połowie kwietnia. 

Organizator Robert  

Sierajewski 



Kwietniowi solenizanci to :  

Grażyna, Małgorzata,             

Michał, Justyna, Agnieszka, Łukasz,  

Katarzyna, Paweł, Piotr. 

 

 

Życzymy Wam   

wszystkiego najlepszego!!! 

             Kwietniowi solenizanci: 

           Ogłoszenia drobne!!! 

W dniach 01.03. – 23.03.2012r. odbył się konkurs plastyczny 
o tematyce przyrodniczo-ekologicznej pod hasłem „Moje eko-
logiczne drzewo”. Organizatorami konkursu były z ramienia 
Zespołu Wychowawczego Katarzyna Grzywacz i Lidia Gaca. 
Celem konkursu było aktywizowanie młodzieży do działań 
proekologicznych związanych z ochroną drzew.  
Prace konkursowe zostały wykonane różnymi technikami pla-
stycznymi. Jury oceniało je pod kątem pomysłowości i atrak-
cyjności wykonania. 
Laureatami zostali: 

I miejsce – grupa V 
II miejsce– grupa I  
I II miejsce – grupa III. 

Gratulujemy. 

(Baran 21.03.-20.04.):  Dumni         

i odważni. Odznaczają się 

wszechstronnymi zdolnościami                            

i  n i e z w y k ł ą  e n e r g i ą .                     

W uczuciach są stali  

i wierni. Można na nich 

polegać w przyjaźni lub w trud-

nych sytuacjach. 

 

(Ryby 20.02.-20.03.): Duża ener-

gia życiowa, zdecydowanie              

w działaniu i ogromne ambicje 

sprawiają, że są sprawnymi ko-

walami własnego     losu. 

           

             Horoskop. 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych  

pragniemy życzyć wszystkim pracownikom 

oraz wychowankom SOSW  

im. św. Franciszka z Asyżu zdrowych  

i pogodnych Świąt, obfitości na  

Świątecznym stole, smacznego jajka oraz 

wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.  
 

 

 

                                                    Redakcja                

„PROMYKA” 

    

 

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 ”: 

 
„Ciągle zapominamy, że człowiek 

nieustannie musi korzystać z 
pomocy innych ludzi ”.  

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 


