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Poznajmy się bliżej. Wywiad ojcem Kamilem Sochackim, naszym katechetą.  

 

 

      . 

Str. 2 Promyk, nr VI 

Przygotowały: A. Karwowska, A. Rylska 

 

Anita Rylska: Szczęść Boże.  Redakcja ,,Promyka” prosiłaby o krótki wywiad z ojcem. Czy odpo-

wie ojciec na kilka pytań? 

O. Kamil: Oczywiście z przyjemnością. 

A. R. Czy ojcu podoba się praca w szkole z nami? 

O.K. Praca jest odpowiedzialna i ciężka, ponieważ jest to moja pierwsza praca jako katecheta. Wcze-

śniej podejmowałem inne obowiązki takie jak opieka nad chorymi w hospicjum, czy pomoc w Do-

mach Opieki Społecznej. Kiedyś myślałem o pracy jako nauczyciel ale chciałem uczyć języka pol-

skiego lub historii. Tak w ogóle to chciałem być strażakiem. 

A. R. Kiedy ojciec postanowił, że będzie kapucynem? 

O.K. Nie było to nagle, zajęło to kilka lat. W szkole średniej zrodziła się taka myśl i potem kontynu-

owałem. Ostatecznie dzięki Pismu Św. i pod wpływem relacji ze św. Franciszkiem, podjąłem decy-

zję, że będę bratem mniejszym kapucynem. 

A.R.  A co na to rodzice, rodzina? 

O. K. Myśleli, że zwariowałem. Tym bardziej, że każdy miał swoje plany co do mnie. Ja także mia-

łem swoją wizję na przyszłość – dostałem się na Akademię Muzyczną. Poza tym rok przed moim 

wstąpieniem do zakonu zmarł mój tata. Z tego powodu mama bardzo się buntowała przeciw mojej 

decyzji. Powołanie wzięło górę… 

A.R: Czy trudno jest być w zakonie ? 

O.K: Myślę, że jest z tym tak jak ze wszystkim innym… Czy trudno jest żyć w samotności?- Czasa-

mi trudno. Czy trudno jest żyć w rodzinie? Zakonie? Czasami trudno, ale Pan Bóg prowadzi nas w 

każdym momencie naszego życia i dopóki o tym pamiętam - zawsze jest dobrze. 

A.R: Czy ojciec ma dużo obowiązków?  

O.K: Obowiązków jest sporo, tym bardziej, że dla mnie bycie bratem i kapłanem to nie do końca 

praca (w przeciwnym wypadku byłbym w pracy 24 h na dobę ). Przez cały czas jestem bratem i z 

tego powodu jestem bardzo szczęśliwy.  

A.R: Co chciałby ojciec przekazać młodym?  

O.K: To trudne pytanie, ale postaram się odpowiedzieć: Cokolwiek robisz, pamiętaj, że nie jesteś 

sam. Zawsze jest dla Ciebie nadzieja.  

A.R. Dziękujemy za wywiad i życzymy wytrwania w powołaniu. 

O.K: Ja również dziękuję . 
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NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE,  

SĄ ZASADY,  

O KTÓRYCH ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ: 

 
- Informuj opiekunów gdzie dokładnie idziesz i o której godzinie wrócisz  

- Nie noś kluczy, komórki, pieniędzy w widocznym miejscu – to może skusić potencjalnego 

złodzieja  

- Nie rozmawiaj z obcymi osobami i nie ufaj im  

- Przestrzegaj zasad poruszania się po drodze  

- Nikomu nie podawaj swojego adresu zamieszkania, nazwiska, nr telefonu  

- Jeśli ktoś próbuje Cię skrzywdzić, wołaj głośno o pomoc  

- Jeśli ktoś krzywdzi Twojego kolegę, reaguj natychmiast i zawołaj osobę dorosłą. 

 

 

Przygotowała: E. Długosz 
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1 lutego 2017 r. Justyna Matuszczak uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wycho-

wawczego im. św. Franciszka z Asyżu  wraz z opiekunem Marcinem Walczakiem wzięła udział w 

premierze filmu „Z dala od orkiestry” w reżyserii Rafaela Lewandowskiego. Zostaliśmy zaproszeni 

przez Fundację im. Zygmunta Zaleskiego,  założoną przez jego syna– Romana Zaleskiego, której 

prezesem jest Pani Helen Zaleski.  

Celem naszego wyjazdu było spotkanie się z żyjącymi bohaterami filmu, dziećmi Zygmunta 

Zaleskiego, Kazimierzem Piotrem Lubicz- Zaleskim, Romanem Zaleskim i cała rodziną Zdziarskich i 

Zaleskich. Wyżej wymienione osoby będą bohaterami prezentacji, którą Justyna przygotowuje na 

konkurs historyczny. 

Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że mogliśmy wziąć w tym przedsięwzięciu 

udział i poznać tak znakomite i zasłużone dla Polski osoby. Bardzo serdecznie dziękujemy. 

 

  

 

„Z dala od orkiestry”  

Przygotowała: E. Długosz 

Przygotował: M. Walczak 

21 LUTEGO 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustano-

wiony przez UNESCO w 1999 roku. Jego obchody mają na 

celu podkreślenie różnorodności językowej świata, promo-

cję wielojęzyczności, a także zwrócenia uwagi na liczbę ję-

zyków zagrożonych i ginących. 



W szkole na matematyce pani 

pyta Jasia: 

-Jasiu co to jest kąt?? 

Jasiu na to: 

-Kąt to najbrudniejsza część 

mojego pokoju 

 

                                            Garść dobrego humoru !!! 

Tak trudnej sytuacji nie było od kilku lat. Grypa atakuje nas coraz mocniej. Tylko w minionym tygodniu w 

Polsce na grypę zachorowało 360 tysięcy osób. To już epidemia – mówią lekarze. 

Gorączka, katar, kaszel, bóle mięśni i kości ? Grypy, bo o niej mowa, nie można lekceważyć, ponieważ jest 

przyczyną groźnych dla zdrowia powikłań. 

Dlaczego jedne osoby chorują często, a inne rzadko? 

Odporność człowieka osłabiają: 

- przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych wywołane alergią, niezdrowym środowiskiem 

przegrzanie, nadmierna suchość powietrza, obecność spalin samochodowych itp. 

- palenie tytoniu 

- zły ogólny stan zdrowia spowodowany ciężkimi chorobami 

- niezdrowy styl życia np. brak ruchu, snu, złe odżywianie, używki. 

Jak się leczy grypę?  Okazało się, że najlepszymi lekarstwami na przeziębienia są owoce i warzywa, a jeśli 

potrzebujemy medycyny, to można stosować leki wspomagające odporność. Nie są one drogie, a skuteczne. 

Należy także w czasie choroby pozostać w domu, ponieważ zamiast pomóc, może-

my sobie zaszkodzić. 

 

 

 

 

 

 

 

Epidemia grypy 
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Przygotowała: A. Karwowska 

Do restauracji we Francji 

wjeżdża żaba na wózku in-

walidzkim. Rozgląda się i 

krzyczy: 

- Cooo... smakowały udka?! 

Przygotowała: E. Długosz 
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 Ciekawostka — Czy wiecie, że… 

Zim stulecia w XX wieku było co najmniej kilka  

Przygotowała:  E. Długosz 

 

 

 

 

 

 

 

Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walen-

tego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele Liturgicznym obchodzone jest również tego dnia. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. Na Zachodzie, 

zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zako-

chanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. 

Mianem zimy stulecia określa się te okresy gdy opady śniegu 

albo siarczyste mrozy paraliżują normalne funkcjonowanie pań-

stwa. Oto zimy określane tym mianem w XX w. 

1928/1929. Najzimniejszy luty 1929 r. Przyniósł nawet mrozy 

sięgając e -40 st. C.  

1939/1940. Najmroźniejsza zima w czasie II wojny światowej 

Mrozy poniżej -30 st. C trwały od stycznia do marca 1940 r.  

1962/1963. Z powodu mrozów zamknięto większość szkół.  

1986/1987. Średnia temperatur stycznia wynosiła poniżej - 10 

st. C.  
Przygotowała:  E. Długosz 



                                     Coś na ząb... 

Solenizanci: 

Jagoda, Joanna, Weronika, Dorota, Lucjan, 

Marta, Aleksander, Roman, Kaja. 

 

 
Ciekawostka: Imię Kaja to imię pochodzenia łacińskiego, 

oznaczające: ciesząca rodziców. 

 

Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

                                      Horoskop 
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Walentynkowe SERCA 
 

Składniki: 

200 g masła, w temperaturze pokojowej  

1/2 szklanki drobnego cukru  

1 jajko  

2 szklanki mąki pszennej  

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii  

czerwony barwnik spożywczy w paście 

Wykonanie: 

Masło i cukier umieścić w misie miksera. 

Utrzeć, do otrzymania bardzo puszystej, 

jasnej masy. Dodać barwnik (ilość wedle 

potrzeby) i zmiksować do otrzymania jedno-

litego czerwonego ciasta. Dodać jajko i 

utrzeć, do całkowitego połączenia. Dodać 

ekstrakt i zmiksować. Dodać mąkę i zmikso-

wać do połączenia. Uformować w kulę. 

Stolnicę oprószyć bardzo delikatnie mąką. 

Wyłożyć kulę ciasta i rozwałkować na 

grubość 1 cm (nie cieniej, ciasteczka 

powinny być dość grube). Wycinać serca 

przy pomocy foremki do ciastek. Ukła-

dać na blaszce do pieczenia wyłożonej 

papierem do pieczenia. Piec w tempera-

turze 190ºC przez około 12 - 15 minut 

Lukier: 
1 szklanka cukru pudru  

2 - 3 łyżki wrzącej wody lub soku z 

cytryny  

posypka cukrowa 

Cukier puder rozetrzeć w naczyniu z 

wrzącą wodą (grzbietem łyżki) do gład-

kości. Ciasteczka maczać w lukrze, od-

kładać na kratkę, posypać cukrowymi 

kuleczkami. 

SMACZNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutowi solenizanci 

Przygotowała:  E. Długosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodnik (20.01.—18.02.) 

 

Wodniki cenią wolność i indywidual-

ność. Są niezależne i samowystarczalne. 

Myślą przyszłościowo. Mają zdolność 

obiektywnej oceny sytuacji. Są przyja-

cielskie i lubiane. 

 

Sławne Wodniki: Doda, Shakira, Ju-

stin Timberlake 

Przygotowała:  E. Długosz 

Ryby (19.02.—20. 03.) 

 

Osoby urodzone pod znakiem Ryb to 

biblijni Samarytanie gotowi do niesie-

nia pomocy innym. Za swoje gołębie 

serce nie oczekują pochwał i fanfar. 

Robią to, co do nich należy i co każdy 

według nich powinien zrobić. 

 

Sławne Ryby: Agnieszka Radwań-

ska, Bruce Willis, Chuck Norris 

 



Redaktor naczelny– Ewa Długosz 
Szata graficzna– Ewa Długosz 

Dziennikarze redakcyjni: 
Justyna Ostrowska 
Anna Karwowska 

Małgorzata Modelska 
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 

Wykreślanka 

Sprawdź swoją wiedzę i wykreśl polskie miasta. 


