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Pierwotnie hymn, jako Pieśń Legionów 

Polskich we Włoszech, został napisany 

przez Józefa Wybickiego, autor melodii 

opartej na motywach ludowego  

mazurka (właściwie mazura) jest  

nieznany. Pieśń powstała w dniach  

16-19 lipca 1797 we włoskim miastecz-

ku Reggio Emilia. Pierwszy raz została 

wykonana publicznie 20 lipca 1797 roku.  

Od 26 lutego 1927 oficjalny hymn  

państwowy Rzeczypospolitej Polski. 

Oto fragment rękopisu Józefa Wybickiego: 

Jeszcze Polska nie umarła, 

kiedy my żyjemy. 

Co nam obca moc wydarła, 

szablą odbijemy. 

 

Marsz, marsz, Dąbrowski 

do Polski z ziemi włoski 

za Twoim przewodem 

złączem się z narodem. 

 

Jak Czarnecki do Poznania 

wracał się przez morze 

dla ojczyzny ratowania 

po szwedzkim rozbiorze.  
 

                             Przygotowała: M. Zgieb 

 

Ważne tematy: 

 11 listopada– Święto 

Niepodległości. 

 Mycie rąk może urato-

wać życie!!! 

 Zapamiętaj, grzeczność 

nic nie kosztuje!!! 

 Międzynarodowy Dzień 

Tolerancji. 

 Światowy Dzień Życzli-

wości. 

 Co, gdzie, kiedy, jak?! 

Drodzy Czytelnicy informujemy,  

że w dniu 08.11.2013r. o godzinie        

15:30-16:30 w naszej placówce,  

odbędą  się Dni Otwarte.   

Podczas tego spotkania będzie można 

porozmawiać ze specjalistami z naszej szkoły, spotkać się  z nauczycielami, 

poznać bliżej naszą szkołę.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz osoby zainteresowane  

naszą szkołą.  

Przygotowała:  J. Ostrowska 
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W tym numerze: 

Historia Hymnu Polski 

Promyk, nr XIII 

„Promyk” gazetka szkolna 

wydawana przez Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy  

im. św. Franciszka z Asyżu  

w Nowym Mieście  

nad Pilicą. 



Paulina Kuleczka: Dzień dobry. Re-

dakcja „PROMYKA” chciałaby prze-

prowadzić z Panią wywiad. Czy po-

święci nam Pani chwilkę?  

Pani M. Kamola: Oczywiście.     

Pytajcie:) 

P.K.: Co Pani lubi najbardziej w swo-

jej pracy? 

P. M.K.: Wszystkie obowiązki jakie 

wykonuję na stanowisku sekretarza 

szkoły sprawiają mi przyjemność. 

P.K. : Jakie cechy charakteru według 

Pani powinien mieć sekretarz szkoły? 

P. M.K.: Uprzejmość, życzliwość, 

operatywność. 

P.K. : Jaki był Pani ulubiony i nielu-

biany przedmiot w szkole? 

P. M.K.: Bardzo lubiłam język polski, 

nie miałam szczególnej awersji do 

jakiegoś konkretnego przedmiotu. 

P.K.: Jak Pani spędza wolny czas? 

P. M.K.: Dużo jeżdżę rowerem, spo-

tykam się z przyjaciółmi, czytam 

książki. 

P.K.: Gdzie odbyłaby Pani swoją po-

dróż marzeń? 

P. M.K.: Na pewno były to Przylądek 

Horn w archipelagu Ziemi Ognistej 

(Chile).  

P.K.: Pani ulubiona książka lub film 

to … 

P. M.K.: Uwielbiam książki Paola 

Coelha i Janusza Leona Wiśniew-

skiego. Często wracam do raz prze-

czytanych książek i opowiadań tych 

pisarzy. 

P.K.: Dziękujemy za rozmowę i 

życzymy miłego dnia.  

 

 

Wysłuchała: P.Kuleczka 

jak dźwięk trochę niezgrabny 

lub jak suchy ukłon, 

żeby widzieć naprawdę  

zamykają oczy, 

chociaż większym ryzykiem 

rodzić się ,nie umierać, 

kochamy wciąż za mało i stale 

za późno. Nie pisz o tym zbyt 

często lecz pisz raz na  

zawsze. 

Nie bądź pewny, że czas masz 

bo pewność niepewna 

zabiera nam wrażliwość, tak 

jak każde szczęście 

przychodzi, jednocześnie jak 

patos i humor, 

jak dwie namiętności wciąż 

słabsze od jednej, tak szybko 

stad odchodzą , jak drozd  

milkną w lipcu, 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z panią Moniką Kamolą– sekretarzem szkoły. 

potem cisza normalna więc 

całkiem nieznośna, 

jak uroczystość urodzona 

najprościej z rozpaczy,  

kiedy myślimy o kimś zostając 

bez niego.  

         

 Spieszmy się kochać ludzi tak 

szybko odchodzą, 

zostaną po nich buty i telefon 

głuchy, 

tylko to co nieważne jak krowa 

się wlecze, 

najważniejsze tak prędkie że 

nagle się staje, 

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą  …  
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Spieszmy się kochać ludzi, 

tak szybko odchodzą, 

i ci co nie odchodzą nie  

zawsze powrócą, 

i nigdy nie wiadomo mówiąc  

o miłości, 

czy pierwsza jest ostatnia 

czy ostatnia pierwsza. 

Autor: Jan Twardowski 
 

Przygotował: R. Sierajewski 



Tolerancja to szacunek, akcepta-

cja i uznanie bogactwa różnorod-

ności kultur na świecie, naszych 

form wyrazu i sposobów na bycie 

człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, 

otwartość, komunikowanie się 

oraz wolność słowa, sumienia 

i wiary.  

Tolerancja to:  

 

 Respektowanie cudzych praw 

i cudzej własności; 

 Uznanie i akceptacja różnic 

indywidualnych; 

 Umiejętność słuchania, ko-

munikowania się i rozumienia 

innych; 

 Docenianie rozmaitości kul-

tur; 

 Otwarcie na cudze myśli 

i filozofię; 

 Ciekawość i nie odrzucanie 

nieznanego; 

 Uznanie, że nikt nie ma mo-

nopolu na prawdę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 listopada — Międzynarodowy Dzień Tolerancji !!! 

                 Szanujmy zdrowie– Mam kota na punkcie mleka!!!       

Drodzy Czytelnicy zapraszamy Was na afrykańską przygodę z Kumbą!

Wszystkie zwierzęta w Afryce wiedzą, że zebra bez pasów jest jak słoń bez 

trąby i lew bez grzywy. Kiedy jesteś zebrą i rodzisz się pasiasty do połowy, 

życie potrafi być bardzo skomplikowane. Na własnej, mało wypasionej, skórze 

przekonuje się o tym Kumba. Odtrącony przez rodzinne stado, Kumba wyru-

sza na poszukiwanie magicznego źródła, w którym - jak głosi stara legenda - 

pierwsze zebry zyskały pasy.  

Wspólnie z Kumbą przeżyjcie mnóstwo przygód, i spotkajcie wielu niezwy-

kłych mieszkańców Afryki.  

Przygotował: K. Zdrojewski 

                                Strefa kultury!!! 

Promyk, nr XIII Str. 3 

Dlaczego warto pić mleko? 

Dzięki zawartości wapnia po-

maga ono w prawidłowy spo-

sób zbudować kości. Ponadto 

wzmacnia odporność organi-

zmu i zapewnia właściwą pra-

cę układu nerwowego.  

Pijmy więc mleko, jogurty,  

kefiry– same lub z owocami. 

Zajadajmy się też serami  

i twarożkami. I to do woli!!! 

 

 

 

 

Przygotowała: L. Gaca 

  

 

 

 

 

 

 



Życzliwość to uśmiech, ciepłe 

spojrzenie, kilka dobrych słów, 

niewymuszona grzeczność, bez-

interesowna pomoc.  

Jak być życzliwym? Wystarczy 

kierować się zasadą: traktuj  

innych tak, jak sam chciałbyś 

być traktowany. 

 

MYĆ, ALE JAK? 

1. Nabieramy mydła i myjemy we-

wnętrzną stronę i zewnętrzną dłoni. 

2. Potem myjemy na zmianę u obu 

rąk przestrzeń między palcami. 

3. Następnie myjemy kciuki. 

4. Obrotowo pocieramy opuszki 

palców jednej dłoni w zgłębieniu 

drugiej. 

5. Wycieramy  dokładnie ręce czy-

Czyhają na nas wszędzie. W toale-

cie, w autobusie, sklepie, pracy... 

Wirusy i bakterie upodobały 

sobie nasze ręce i tylko czekają, 

aby nas zainfekować.  

Ale nie jesteśmy bezsilni! Najważ-

niejsze to porządnie myć ręce! 

         21 listopada— Światowy Dzień Pozdrowień i Życzliwości.  

Mycie rąk może uratować życie!!! 

 Z nocy na dzień coraz zimniej, 

 pochmurniej z dnia na dzień, 

 ogołociał, osierociał 

 świat w tym listopadzie. 

 Już na drzewach zgasła reszt-

ka liścianego złota, złota jesień 

utonęła 

                                  „LISTOPAD” - Domeradzki W.  
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Rozejrzyjmy się wokół siebie,  

może jest ktoś, kto czeka na jakiś 

życzliwy gest, miłe słowo.  

A co Wy drodzy czytelnicy  

postanowiliście zrobić życzli-

wego w tym dniu? 

 

Samorząd Wychowanków 

w chlupoczących słotach. 

 Już zasypia borsuk w borze, 

 nasionka - pod ziemią. 

 Nie ćwierkają senne świersz-

cze,   w swych kryjówkach 

drzemią. 

 

 

Wszystkie barwy gdzieś prze-

padły 

 niby kamień w studnię, 

 by nie spotkać się przypad-

kiem 

 z nadchodzącym grudniem. 

 

Przygotowała: M. Modelska 

   

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Profilaktyczny 



Na drzewie siedzi wróbel, przyla-

tuje wrona, Wróbel pyta: - Co ty 

jesteś za ptak? Ona odpowiada:  

- Wrona, a ty? - Ja to jestem orzeł, 

tylko trochę chorowałem! 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Garść dobrego humoru !!! 

Andrzejki - Dzień Świętego Andrzeja Apostoła, 

najhuczniej świętowany w Szkocji, w kraju, którego 

Św. Andrzej jest patronem. W Polsce w tym dniu w 

zależności od regionu, wróży się przyszłość, szczegól-

nie matrymonialną. 

Przysłowia związane ze św. Andrzejem:  
- Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni 

śnieg na polu leży. 

- Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja. 

- Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja. 

- Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od 

Bożego Narodzenia będzie sroga zima. 

30 listopada Andrzejki!!! 
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Drodzy Czytelnicy czy znacie Andrzejkowe wróżby? 

 

- LANIE WOSKU i odgadywanie kształtów jego cieni 

to najpopularniejsza wróżba andrzejkowa. 

- ANDRZEJKOWE SERCE. Aby wykonać tę wróżbę 

należy wyciąć serce z papieru i napisać na nim imiona 

chłopców i dziewczynek. 

- ANDRZEJKOWA WRÓŻBA Z JABŁKIEM. 

 

 

 

 

 

Przygotowała: J. Ostrowska 

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 

Agrafka skarży się agrafce:  

- Zimno mi  

Druga odpowiada:  

- No to się zapnij! 

 
Spotyka zero ósemkę, patrzy  

i mówi:  

- Fajny pasek. 

 

Przygotowała:M.Modelska 

http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5597:andrzejki-lanie-wosku
http://miastodzieci.pl/zabawy_dla_dzieci/zabawa/19:zabawy-dla-dzieci-andrzejki-dla-dzieci/5364:serce-na-andrzejki


                           Ekoludzik :) - Oszczędzamy wodę. 

1.Nie wylewajcie wody, kiedy moż-

na jej użyć np.: do podlewania 

kwiatów, ogrodu czy sprzątania. 

 

2.Naprawcie kapiące krany wymie-

niając uszczelki. Jeżeli kran kapie z 

częstotliwością 1 kropli na sekundę 

można oczekiwać utraty 11935 li-

trów wody rocznie! 

 

3.Bierzcie szybki prysznic. Zastąpcie 

natrysk wersją oszczędnościową, z 

małym strumieniem. 

 

4.Używajcie małej ilości wody do 

kąpieli. Napełniajcie wannę w 1/3, a 

5. Czy wiesz, że język, który kameleon  

wyrzuca, aby złapać owada, może być dłuższy 

od niego samego? 

6. Czy wiesz, że najpopularniejszym imieniem 

w Polsce jest Anna?  

7. Czy wiesz, że igły młodych jeży są miękkie? 

8. Czy wiesz, że najcięższy wyhodowany arbuz 

ważył 118 kg (USA, Arkansas) 

1. Czy wiesz, że Japończycy należą do       

najdłużej żyjących ludzi na świecie? 

2. Czy wiesz, że pewna kobieta z Anglii  
kichała nieprzerwanie przez 977 dni? Wydaje 

się niemożliwe, ale to prawda !!! 
 

3. Czy wiesz, że ośmiornica posiada  

3 serca? 

4. Czy wiesz, że Polska została przyłączona 

do internetu 20 grudnia 1991 roku? 
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przedtem zatkajcie odpływ korkiem.  

 

5.Nie pozwólcie, aby woda była od-

kręcana, kiedy golicie się, myjecie 

zęby lub twarz. 

 

6.Kiedy zmywacie ręcznie, napełnij-

cie jedną komorę zlewu lub miskę 

wodą z płynem. Spłukujcie szybko 

pod niewielkim strumieniem bieżą-

cej wody. 

 

7.Przechowujcie wodę do picia w 

lodówce, a nie odkręcajcie jej za 

każdym razem, kiedy chcecie się 

napić zimnej wody. 

                     Ciekawostki – Czy Wiecie, że … 

 

 

 

     

 

 

 

Przygotował: R. Sierajewski 

    Czy wiecie, gdzie znajduje się największa w Polsce hala basenowa? 

Nie od dziś wiadomo, iż wszelka aktywność fizyczna  

i uprawianie sportu wpływa pozytywnie zarówno na nasze 

zdrowie jak i samopoczucie. Niestety zarówno jesienią jak  

i zimą możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego na 

świeżym powietrzu jest mocno ograniczona. Dlatego też 

warto skorzystać z ofert w obiektach zamkniętych.  

W 2000 r. w Krakowie została otwarta największa hala  

basenowa w Polsce, która w swojej ofercie zawiera trzy  

baseny o łącznej  powierzchni 2000 m², z pełną gamą atrak-

cji takich jak: bicze wodne, stacje hydromasaży dennych 

oraz bocznych, leżanki z hydromasażami, dzikie źródła, 

przeciwprądy, rwąca rzeka, tęczowa ścieżka, miejsca do 

sportów wodnych (siatkówka, koszykówka, piłka wodna), 

tory do pływania, Wyspa Piratów z trzema minizjeżdżalnia-

mi dla dzieci, 8 wanien jacuzzi z wodą solankową oraz  

nowoczesny zespół saunowy (sauny parowe i suche, sauna 

solna). Pamiętajmy, że zdrowie mamy tylko jedno  

i należy o nie dbać każdego dnia. 

 



                                     Coś na ząb... 

                             Listopadowi solenizanci: 

 

Solenizanci: 

 

Łukasza, Sylwii, Huberta, Tobiasza, Marcina, Elżbiety, 

Katarzyny, Sławomira, Dominika, Ziemowita, Gracji, 

Andrzeja, Bartłomieja, Leona, Mikołaja, Grzegorza. 

A Wiecie co oznacza imię „Katarzyna”? Pochodzi z ję-

zyka greckiego, KATHAROS- oznacza „czystą, bez 

skazy”.  

 

Z kolei o Strzelcach mówi się, że to 

niepoprawni optymiści i jeszcze 

więksi marzyciele, pełni poczucia 

humoru. 

 

A czy Wy znacie swoje znaki  

zodiaku? 

 

 

 

Miesiąc listopad obejmuje dwa znaki 

zodiakalne, są to- Skorpion (24.10.-

21.11) i Strzelec (23.11.-21.12.).  

 

Podobno Skorpiony to osoby, które 

lubią dominować, grać tak zwane 

„pierwsze skrzypce”. Dlatego wy-

baczmy czasem Skorpionom ich 

skłonności do liderowania. 

 

                                      Horoskop. 
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„Sałatka z papryki” 

Składniki:  

 papryka czerwona - 2 sztuki 

 papryka żółta - 2 sztuki 

 papryka zielona - 1 sztuka 

 ogórek konserwowy - 7 małych 
sztuk 

 kukurydza - mała puszka 

 por - biała część 1 sztuka 

 ser żółty - 20 dag 

 majonez domowy - 3 łyżki 

 Sól, pieprz 

  
Sposób przygotowania: 

 

Warzywa i ser kroimy w kosteczkę. 

Mieszamy z odsączoną kukurydzą i 

dodajemy pokrojony w połówki 

cienkich talarków por. Doprawiamy 

do smaku i łączymy składniki z po-

mocą 3 łyżek domowego majonezu. 

Sałatka powinna popracować nad 

sobą w lodówce kilka godzin a najle-

piej całą noc więc zróbcie ją sobie 

wieczorem - po pierwsze nie bę-

dzie a po trzecie aromaty do-

skonale się wymieszają.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palce lizać!!! Smacznego! 

 

 

Przygotowała: L. Gaca 

 

 

 

 

 

Przygotowała: J. Ostrowska 

 

 

 

 

 

 
Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

 

Zespół Redakcyjny 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Redaktor naczelny- Monika Zgieb 

Szata graficzna- Konrad Zdrojewski 

Dziennikarze redakcyjni: 
Lidia Gaca – spec kulinarny, od wszystkiego co 

pyszne, 

Justyna Ostrowska— informacje, fakty, wyda-
rzenia, 

Małgorzata Modelska— spec od poczucia humo-
ru i wszystkiego co śmieszne, 

Robert Sierajewski— spec od spraw poważnych 
i ważnych. 

Samorząd Wychowanków i Samorząd Uczniowski 

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

 

„Ze szczęściem bywa czasami 

tak, jak z okularami, szuka się 

ich, a one siedzą na nosie. Tak 

blisko!” 

Jesteśmy w sieci 

web- www.osw-

franciszek.pl 

Owocowe Zagadki !!!   

1. Choć to ,,klapsy”, to nie bolą. 

Ludzie raczej jeść je wolą. 

Zawsze są smaczne, soczyste, 

lecz pamiętaj-jedź je czyste!  

 

Odp.: ……… 

 

2.  

 

Niedaleko od drzewa pada, każdy je z ochotą zjada. 

Okrąglutkie i rumiane, na słoneczku dojrzewanie! 

Odp.: ……... 

  

 

 

3. Lubią mnie dzieciaki. 

 Szuka mnie wiewiórka. 

Smaczny jestem w środku, 

twarda na mnie skórka. 

Odp.: …... 
 

Zespół Wychowawczy 


