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Numer XXIII 
Gazetka szkolna wydawana 

przez SOSW im. Św. 

Franciszka z Asyżu w Nowym 

Mieście n/Pilicą 

Drogie Koleżanki i Koledzy w związku z 

dniem 11 listopada– Dniem Niepodległości, 

chciałabym, przytoczyć Wam kilka faktów 

historycznych związanych z odzyskaniem  

przez Polskę wolności.  11 listopada 1918 

r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi 

Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne 

dowództwo podległych jej wojsk polskich. 

Tego samego dnia Niemcy podpisały za-

wieszenie broni kończące I wojnę świato-

wą. Po ponad 120 latach Polska odzyski-

wała niepodległość. Szansy danej przez 

historię, Polacy nie zmarnowali i aktywnie 

przystąpili do przejmowania władzy na 

ziemiach polskich okupowanych przez pań-

stwa centralne. Listopad 1918 r. był dopiero 

początkiem budowy niepodległej Polski i 

początkiem walki o jej granice. 29 listopa-

da 1918 r. Piłsudski zwracając się w Belwede-

rze do grona najbliższych współpracowników 

tak mówił o odzyskanej niepodległości: "Jest to 

największa, najdonioślejsza przemiana, jaka w 

życiu narodu może nastąpić. Przemiana, w któ-

rej konsekwencji powinno się zapomnieć o prze-

szłości; powinno się przekreślić wielkim krzyżem 

stare porachunki (...) A czas przed nami jest 

krótki i tylko wspólnym wysiłkiem możemy zade-

cydować, na jakiej przestrzeni, w jakich grani-

cach naszą wolność obwarujemy i jak silnie sta-

niemy na nogach, zanim dojdą z powrotem do 

siły i pełnego głosu sąsiedzi ze wschodu i z za-

chodu" (B. Miedziński "Wspomnienia", 

"Zeszyty Historyczne", z. 37, Paryż 1976).  

 

Przygotowała: uczennica I. Stępniak przy współpracy 

z nauczycielem M. Zgieb 

Ważne tematy: 

 

 Dzień  

           Niepodległości. 

 Cyberprzemoc. 

 Tolerancja. 

 Oszczędzamy  

           wodę. 

 

                   Co, gdzie, kiedy, jak?! 

Serce w podzięce dla wszystkich pracowników 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im św. 

Franciszka z Asyżu.  W dniu 10 października 

odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Na wstępie pani  dyrektor Elżbieta 

Fałek powitała wszystkich przybyłych gości ,  na-

uczycieli, wychowawców, oraz pracowników 

ośrodka. Złożyła  życzenia wszystkim swoim 

współpracownikom, wręczyła nagrody i podzięko-

wania mówiąc : „ Doceniam Wasz trud i poświęce-

nie …”. Dzień Edukacji Narodowej to doskonała 

okazja , by podziękować nauczycielom za ich trud 
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W tym numerze: 

11 listopada Dzień Niepodległości . 
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wychowania i kształcenia. Przepiękną laurką na tę 

okoliczność była niewątpliwie część artystyczna  w 

wykonaniu 

uczniów.  

Przygotowały:  

J. Skrzydłowska,  

E. Borowska 



Justyna Matuszczak: Dzień dobry. 

Jestem dziennikarką „PROMYKA” 

chciałabym przeprowadzić z Panią wy-

wiad. Poświęci im Pani chwilkę?  

Pani J. Szczodra: Pytajcie:) 

J.M.: Kim chciała Pani być w dzieciń-

stwie? 

P. J.Sz.: Jako mała dziewczynka zaw-

sze chciałam zostać fryzjerką ale póź-

niej znudziło mi sie czesanie i bawienie 

się włosami i chciałam zostać policjant-

ką :) 

J.M. : Jaki był Pani ulubiony i nielubia-

ny przedmiot w szkole? 

P. J.M.:  Moim ulubionym przedmio-

tem w szkole był język polski, plastyka i 

w-f, a nielubianym zdecydowanie fizy-

ka... 

J.M.: Jak Pani spędza wolny czas? 

P. J.Sz.: Wolny czas staram się spędzać 

aktywnie na świeżym powietrzu, bie-

gam, spaceruję z psem, gram w siatków-

kę albo wyjeżdżam za miasto i relaksuję 

się  ciszą  na łonie natury :) 

J.M.: Gdzie odbyłaby Pani swoją po-

dróż marzeń? 

P. J.Sz.: Najchętniej dookoła świata ale 

jeśli się nie spełni to marzenie to oczy-

wiście wybiorę ukochane  polskie gó-

ry :) 

J.M.: Pani ulubiona książka lub film 

to … 

P. J.Sz.: Książka, która najbardziej 

mnie poruszyła to zdecydowanie  

"Kwiat pustyni" Dirie Waris a jeśli 

chodzi o filmy to najbardziej lubię 

oglądać filmy komediowe. 

J.M.: Co lubi Pani jeść najbardziej? 

 P. J. Sz.: Najbardziej lubię jeść do-

mowe obiadki, owoce i niestety sło-

dycze... 

 J.M.: Dziękujemy za rozmowę i ży-

czymy miłego dnia.  

Wysłuchały: Uczennica J. Matuszczak      
i n-ciel M. Zgieb     

 

jak dźwięk trochę niezgrabny 

lub jak suchy ukłon, 

żeby widzieć naprawdę zamy-

kają 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 zaw-

sze. 

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 milk-

ną w lipcu, 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z panią Justyną Szczodrą– oligofrenopedagogiem. 

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 zaw-

sze powrócą, 

i nigdy nie wiadomo mówiąc o 

miłości, 

czy pierwsza jest ostatnia 

czy ostatnia pierwsza. 

Autor: Jan Twardowski 
 

Przygotował: Zespół Redakcyjny  



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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Wychowawczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 listopada — Międzynarodowy Dzień Tolerancji !!! 

Z kalendarza świąt nietypowych- 9 listopada– Europejski Dzień Wynalazcy. 

Żółwie Ninja. Żółwie muszą współ-

pracować z nieustraszoną dziennikar-

ką April O'Neil (Megan Fox) i jej 

superinteligentnym kamerzystą Ver-

nem Fenwickiem (Will Arnett), aby 

uratować miasto i powstrzymać dia-

boliczny plan Shreddera.  

Świetne efekty, niezła muzyka. 

Polecam! 

 

 

 

 

Przygotował: K. Zdrojewski 
 

 
Drodzy Czytelnicy chciałbym 

Wam polecić film pt. „Wojownicze 

Żółwie Ninja”. Każdy z nas z zapar-

tym tchem oglądał przygody wo-

jowniczych Żółwi jako bajkę. Czas 

na film.  

Otóż miasto potrzebuje bohate-

rów. Ciemność zapanowała w No-

wym Jorku, bo Shredder i jego Klan 

Walczących Stóp trzymają wszyst-

kich w ryzach - od policji po polity-

ków. Przyszłość wygląda ponuro, 

ale nagle spod ziemi wyrastają czte-

rej niezwykli bracia - Wojownicze 

                                Strefa kultury! 
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Moi Drodzy chciałbym Wam opowiedzieć 

o polskich wynalazkach i wynalazcach. Pa-

miętajcie, że na początku zawsze jest po-

trzeba… Otóż pan Bryła Stefan Władysław 

to jeden z najwybitniejszych inżynierów 

Polski międzywojennej, znakomity kon-

struktor (1886-1943).  Specjalizował się w 

budowie mostów oraz  spawaniu konstrukcji 

stalowych. Opracował pierwsze na świecie 

przepisy, dotyczące spawania konstrukcji 

stalowych, które stały się wzorem dla 

innych krajów. Jego dzieło to pierwszy 

w Europie most spawany na rzece Słu-

dwi pod Łowiczem. Most ma 27 me-

trów rozpiętości i waży 59 ton.  

A czy Wiecie, że pierwszy na świecie 

minikomputer został stworzony przez 

Polaka– pana Jacka Karpińskiego? W 

latach 1969-1972 zaprojektował           

K-202 . K-202 był szybszy niż wypro-

dukowane dopiero 10 lat później kom-

putery IBM PC, a w dodatku był od-

porny na wstrząsy i wilgoć. Urzą-

 porny na wstrząsy i wilgoć, mieścił 

się w walizce! Niestety ze względu na  

ówczesny system polityczny nie wpro-

wadzono w Polsce K-202 do masowej 

produkcji. Wynalazca musiał prze-

nieść się do Szwajcarii i tam tworzyć 

dalej.    

 

 

Przygotował: K. Zdrojewski 



                               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 

Drodzy Uczniowie chciałabym Was 

zapoznać z planem  Zespołu Profi-

laktycznego na miesiąc listopad. Jak 

Wiecie zadaniem tego zespołu jest 

dbanie o Wasze bezpieczeństwo, 

zdrowie psychiczne, zapobieganie 

sytuacją niepożądanym. 

W listopadzie Zespół Profilaktyczny 

skupi się na następujących obsza-

rach: 
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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. 

 

     Zespół Profilaktyczny 

- projekcja filmowa „Więzienie –

stracony czas” Publiczne Gimnazjum , 

ZSZ .  

Moi Drodzy jeżeli interesują Was inne 

tematy, chcielibyście porozmawiać na 

temat innych spraw, zgłoście się do 

lidera zespołu do— p. Joanny  

Skrzydłowskiej. 

 

 

Przygotowała: J. Skrzydłowska 
 

Gdzie szukać pomocy?  

Skontaktuj się z HELPLINE pod bezpłatnym nu-

merem  800 100 100, wyślij wiadomość e-mail na 

adres helpline@helpline.org.pl lub porozmawiaj na 

czacie z poziomu naszej strony. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: J. Skrzydłowska 

- zorganizowanie spotkania z psy-

chologiem w celu poznania przez 

uczniów metod na opanowanie wła-

snego gniewu, kulturalnych sposo-

bów rozwiązywania konfliktów, 

form przeciwdziałania przemocy 

domowej. 

- „ Sprawdź czy jesteś tolerancyj-

ny”. Przygotowanie przez uczniów 

fraszek o tolerancji . Opracowanie 

cech , zachowań człowieka toleran-

cyjnego – „ Toleranek”- zaprezento-

wanie na apelu . 

 

 

Przygotował:  R. Sierajewski 

mailto:helpline@helpline.org.pl


                                     Coś na ząb... 

                             Listopadowi solenizanci: 

Solenizanci: 
Łukasza, Sylwii, Huberta, Tobiasza, Marcina, Elżbiety, 

Katarzyny, Sławomira, Dominika, Ziemowita, Gracji, 

Andrzeja, Bartłomieja, Leona, Mikołaja, Grzegorza. 

Ciekawostka:  

Odpowiedniki imienia Mikołaj w różnych językach  

łacina - Nicolaus 

angielski - Nicholas, Nick, Nicky 

duński - Niels 

francuski - Nicolas 

niemiecki - Nikolaus, Klaus 

włoski - Nicola  

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 na przychyl-

nym wzrokiem. 

Skorpion (24.10.-21.11) 

W tym miesiącu postanowisz raczej 

obserwować wydarzenia, niż w nich 

aktywnie uczestniczyć. Zmienisz 

niektóre postanowienia i przyszyku-

jesz się do realizacji ambitnych pla-

nów. Sprawy, jakimi się teraz zaj-

miesz, przyniosą ci zadowolenie, 

choć na efekty pracy będziesz musiał 

poczekać do listopada. 

                                      Horoskop. 
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„Krem z dyni” 
  
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy 

teraz jest sezon na dynię, więc warto 

ugotować zupę dyniową, która jest po-

żywna i zdrowa. Idealnie rozgrzewa w 

chłodne dni. 

SKŁADNIKI: 

-60 dag miąższu dyni 

-1 marchewka 

-1 cebula 

-litr szklanki bulionu warzywnego  

-sól,pieprz, suszona bazlia, suszo-

ne oregano, 

 - zioła prowansalskie, 

-2 łyżki masła, 

- 5 dag pestek słonecznika. 

Przygotowanie: 

Warzywa obieramy, myjemy i kroimy na 

mniejsze kawałki. W garnku roztapiamy 

masło, wrzucamy pokrojone warzywa i 

chwilę przesmażamy, następnie wlewamy 

gorący bulion, gotujemy do miękkości. Gdy 

warzywa będą miękkie zupę dokładnie mik-

sujemy, oraz przyprawiamy do smaku solą, 

pieprzem, bazylią, oregano i ziołami pro-

wansalskimi. Na suchej rozgrzanej patelni 

prażymy słonecznik. Na talerze nakładamy 

porcje zupy i posypujemy uprażonym sło-

necznikiem. Ilość bulionu zależy od tego 

jak gęstą chcemy mieć zupę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMACZNEGO 

 

Przygotowała:  

uczennica klasy ZSZ, D. Stempniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 

Życzymy Wam wszystkiego najlepszego:) 

 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 

http://gotujmy.pl/dynia,skladnik-kulinarny,1298.html
http://gotujmy.pl/sol,skladnik-kulinarny,1555.html
http://gotujmy.pl/bazylia,skladnik-kulinarny,1566.html


 
Redaktor naczelny- Monika Zgieb 

Szata graficzna- Konrad Zdrojewski 
Dziennikarze redakcyjni: 

Lidia Gaca –spec kulinarny, od wszystkiego 
co pyszne, 

Justyna Ostrowska— informacje, fakty, 
wydarzenia, 

Małgorzata Modelska— spec od poczucia hu-
moru  

i wszystkiego co śmieszne, 
Robert Sierajewski— spec od spraw ważnych  

i poważnych. 
Samorząd Wychowanków  
Samorząd Uczniowski  

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 
            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-

franciszek.pl 

„Kto ojczyźnie swej służy, 

sam sobie służy.’’ 

Piotr Skarga 

 

                    Garść dobrego humoru!!! 

 Siedmiolatka powiedziała rodzicom, że 

Jasiu pocałował ją dziś w obecności całej 

klasy.  

- Jak to się mogło stać? - zdziwiła się mat-

ka.  

- To nie było proste - przyznała młoda da-

ma - ale trzy koleżanki pomogły mi go zła-

pać i przytrzymać.  

 

Na urodzinach informatyka znajomy daje mu 

prezent. Otwiera, patrzy, a tam pendrive. Po 

chwili mówi: 

- Dziękuje za pamięć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 

 


