
PROMYK gazetka szkolna 

wydawana przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Nowym 

Mieście nad Pilicą. 

Drodzy Czytelnicy wielki-

mi krokami zbliża się Dzień 

Zakochanych. Nie trudno o 

tym zapomnieć, ponieważ 

od początku lutego w skle-

pach, telewizji i w każdym 

innym miejscu możemy do-

strzec serduszka, czerwone 

ozdoby- jednym słowem 

wszystko co kojarzy się z 

miłością i zakochaniem. Czy 

jednak Walentynki zawsze 

miały takie znaczenie?  

     Od tego się zaczęło...  

     Pierwowzorem Walenty-

nek był zwyczaj obchodzo-

ny w starożytnym Rzymie. 

Otóż 14 lutego obchodzono 

Dzień Płodności i Macie-

rzyństwa. Z tej okazji każda 

młoda, niezamężna kobieta 

wrzucała do wielkiego 

dzbana kartkę ze swoim 

imieniem. Następnie kawa-

lerowie losowali kartki. Tą, 

którą wylosował stawała się 

jego partnerką na świątecz-

ne zabawy, a nie raz i na 

całe życie.  

     Dlaczego Św. Walenty? 

     Patronem Święta Zako-

chanych jest Św. Walenty. 

Żył on w starożytnym Rzy-

mie za panowania cesarza 

Klaudiusza II Gockiego, 

który zakazał młodym męż-

czyznom wchodzenia w 

związki małżeńskie. Św. 

Walenty złamał zakaz i po-

tajemnie udzielał ślubów. 

Został za to wtrącony do 

więzienia. Tam poznał i 

uzdrowił ze ślepoty córkę 

więziennego strażnika, a 

później udzielił jej ślubu. Za 

ten czyn cesarz skazał go na 

śmierć. Św. Walenty zosta-

wił na pożegnanie list dla 

córki strażnika, który podpi-

sał "Od Twojego Walente-

go".   

Zatem Moi Drodzy 14 luty 

to dzień, który warto spędzić 

z osobą, którą po prostu lu-

bicie, szanujecie i cenicie:) 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Zgieb 
 

Ważne tematy: 

 

- Bezpieczne ferie  

2014r. 

- Uwaga Konkurs!!! 

 

 

Co, gdzie, kiedy, jak?! 

W naszej szkole odbył się 

konkurs plastyczny pt. „Mój 

bohater bajkowy”. Głównym 

założeniem konkursu było 

zaprezentowanie poprzez pra-

cę plastyczną wybranej posta-

ci z bajki godnej naśladowa-

nia i reprezentującej pozytyw-

ne cechy.  

Prace konkursowe zostały 

wykonane różnymi technika-

mi plastycznymi.  

 

 

Jury oceniało je pod kątem 

pomysłowości, atrakcyj-

ności wykonania, wypły-

wających wartości edu-

kacyjnych, przesłania i 

indywidualnych możli-

wości uczniów.  

 

Przygotowali: 
K. Zdrojewski, L. Gaca,  

K. Grzywacz 
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Paulina Kuleczka: Dzień dobry panu, 

chciałabym chwilkę z panem poroz-

mawiać i zadać kilka pytań:) 

Pan Henryk Kowalówczany: Proszę 

pytać, tylko żeby pytania nie były za 

trudne:) 

P.K.: Kiedy zdawał pan egzamin na 

prawo jazdy? 

P.H.K.: O, to było bardzo dawno te-

mu. Dokładnie 36 lat temu w 1978r. 

Egzamin zdawałem w Mogielnicy. 

P.K.: Jak pan myśli, ile przejechał już 

pan w  swoim życiu kilometrów? 

P.H.K.: Przejechałem „kawał życia”, 

myślę, że około 700 tysięcy, na pew-

no. Wyjazdy służbowe, prywatne– 

może i nazbierało się tych km jeszcze 

więcej:)  

P.K.: Co pana skłoniło do wyboru 

tego zawodu? 

P.H.K.: Sytuacja życiowa, spowodo-

wała, że zostałem kierowcą. Po prostu 

praca, jak każda inna. 

P.K.: Czy złamał pan kiedyś przepisy 

związane z prędkością? 

P.H.K.: Muszę się uczciwie przyznać, 

że złamałem kiedyś przepisy związane 

z  prędkością. No cóż, każdemu może 

się zdarzyć, ale od tamtej pory staram 

się jeździć bezpiecznie i ostrożnie. 

P.K.: Jaką radę dałby pan początkują-

cym kierowcom? 

P.H.K.: Moja rada to: przede wszyst-

kim zachowanie ostrożności, ograni-

czenie prędkości oraz poczucie odpo-

wiedzialności za siebie i innych.  

P.K.: Samochód  pańskich marzeń to 

…. 

P.H.K.: Nie mam wymarzonego auta 

czy ulubionej marki. Dla mnie auto 

musi być wygodne, bezpieczne i ergo-

nomiczne pod każdym względem. 

Wysłuchały: 

P. Kuleczka, M. Zgieb 
 

gdyż pozornie nie tylko gruby lód mo-

że się pod ciężarem ciała załamać w 

każdej chwili.  

Dziękujemy za te cenne rady dla na-

szych uczniów. 

ODP.: Miejmy nadzieję, że będą się 

do nich stosować, a wtedy czas zi-

mowych zabaw przebiegnie dla 

wszystkich szczęśliwie. Dziękuję za 

rozmowę.  

 

Wysłuchała: J. Ostrowska 

4. Na co jeszcze należy zwrócić uwa-

gę, by spędzić ferie bezpiecznie? 

ODP.:  Organizowanie kuligu powin-

no się odbywać wyłącznie pod nadzo-

rem osoby dorosłej, a sanki powinny 

być łączone grubą liną, by nie odcze-

piły się podczas jazdy. Pod żadnym 

pozorem nie wolno dołączać sanek do 

samochodu, gdyż może się to skoń-

czyć tragicznie. Pamiętajmy, że po-

winno się korzystać wyłącznie ze spe-

cjalnie przygotowanych lodowisk. 

Wchodzenie na lód zamarzniętych 

zbiorników wodnych, jezior, kanałów, 

stawów itp. jest bardzo niebezpieczne, 

BĄDŹ BEZPIECZNY!!! 

Poznajmy się bliżej– wywiad z naszym kierowcą panem Henrykiem Kowalówczanym 

ODP.: Policjanci Ruchu Drogowego 

będą kontrolować autokary wiozące 

dzieci na zimowiska, by wykluczyć 

wszelkie nieprawidłowości. Również 

na drogach należy się spodziewać  

większej ilości patroli, kierowcy ła-

miący przepisy będą surowo karani. 

3. A co z dziećmi spędzającymi czas 

ferii w miejscu zamieszkania? Jakich 

zasad bezpieczeństwa powinny prze-

strzegać podczas zabaw na śniegu? 

ODP.: Do zabaw na śniegu, zjazdów na 

sankach należy wybierać miejsca bez-

pieczne, z dala od ruchliwych ulic i 

skrzyżowań. Pamiętajmy, że zimą 

znacznie wydłuża się droga hamowania 

pojazdów, należy więc  zachować 

szczególną ostrożność będąc w pobliżu 

jezdni.  Zabawa śnieżkami również wy-

maga zachowania zdrowego rozsądku. 

Nie wolno dzieciom rzucać śnieżkami w 

przejeżdżające pojazdy, gdyż może to 

doprowadzić do kolizji, lub wypadku. 

1. Pani Edyto, czy Policja planuje ja-

kieś działania w związku z rozpoczy-

nającymi się 17 lutego feriami zimo-

wymi w naszym województwie? 

ODP.: Tak.  14 lutego rozpoczynamy 

akcję „Bezpieczne ferie 2014”,  która 

potrwa do zakończenia ferii tj. do 2 

marca.  

2. W jaki sposób funkcjonariusze za-
dbają o bezpieczeństwo naszych po-

ciech? 

Rozmowa z funkcjonariuszką Wydziału Do Spraw Nieletnich i Patologii Społecznej KPP w Grójcu  

st. post. Edyta Modlińską: 
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Samorząd Uczniowski od 20-
.01.2014r do  30.05.2014r. organizu-
je konkurs na „Super Dyżurnego”. 

Konkurs kierowany jest do uczniów 
sprawujących dyżury międzylekcyj-
ne. 

 Osoby chętne do pełnienia dyżurów 
prosimy o zgłaszanie się do opieku-
nów SU.  

Raz w miesiącu Opiekunowie Samo-

rządu Uczniowskiego będą oceniać 

pracę dyżurnych pod względem 

punktualności, sumienności, podej-

mowania inicjatyw podczas pełnie-

nia dyżuru, współpracy z nauczycie-

lami oraz uprzejmości w stosunku do 

kolegów i koleżanek. 

Za zajęcie I, II, III miejsca ucznio-

wie dostana wspaniale nagrody  a 

pozostali  dyplomy. 

Informujemy, iż  

od 23 .01.2014r  

dyżury uczniowskie zostały 

WZMOCNIONE! 

Teraz na każdej przerwie będzie dy-

żurowało 4 uczniów w specjalnie 

wyznaczonych miejscach.  

- różnego rodzaju ziarna, 

- sznurek do zamocowania karmnika 

na drzewie 

W czystej butelce robimy 4 otwory, 

tak by dało się zamocować drewniane 

łyżki  - tak jak na zdjęciu obok. Wsy-

pujemy ziarenka, mocujemy sznur-

kiem do gałęzi i oczekujemy na  fru-

wających gości w naszej „stołówce”.  

 

Powodzenia!!! 

Karmnik dla ptaków 

Gdy za oknem zimno pamiętajmy o 

dokarmianiu ptaków i innych zwie-

rząt, które o tej porze roku poszukują 

pożywienia.  Zachęcamy do zrobienia 

bardzo prostego w wykonaniu karmni-

ka dla ptaków 

Potrzebujemy: 

- plastikową butelkę, 

- 2 drewniane łyżki, 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: K. Zielinska 

Uwaga konkurs!!! 

Pomysł na … 

kartek walentynkowych do specjal-

nie przygotowanej skrzynki, która 

będzie ustawiona na korytarzu koło 

Pokoju Nauczycielskiego. Przygoto-

wane przez uczniów kartki i listy 

zostaną rozdane przez Walentynko-

wych Listonoszy podczas Dyskoteki. 

Wszystkim życzymy udanej zabawy 

oraz mnóstwa Walentynek! 

Już niedługo wyczekiwane przez 

wszystkich zakochanych i kocha-

nych WALENTYNKI – święto ob-

chodzone 14 lutego, w dniu Święte-

go Walentego. W tym dniu zakocha-

ni obdarowują się „walentynkami” 

są to zazwyczaj kartki z wierszyka-

mi, listy, laurki. W związku z tym 

członkowie Samorząd Uczniowski 

zachęcają wszystkich do wrzucania 

Wkrótce walentynki 
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Samorząd Wychowanków  
Samorząd Uczniowski  

SOSW Nowe Miasto n/P 

„Ważne są tylko te dni, których 

jeszcze nie znamy; 

Ważnych jest kilka tych chwil, tych 

na które czekamy .” 

M. Grechuta 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 
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