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     W dniu 20.04.2012r. w naszym 

ośrodku po raz kolejny zorganizo-

wano „Dzień Otwartych Drzwi”. 

Miał on na celu prezentację dorobku 

i oferty edukacyjnej szkoły, jak rów-

nież przybliżenie naszej placówki 

potencjalnym uczniom i ich rodzi-

com oraz zaproszonym gościom. 

Przybyli goście mogli obejrzeć wy-

stęp artystyczny, przygotowany 

przez naszych wychowanków oraz 

zwiedzić naszą placówkę i poznać 

jej funkcjonowanie. Zainteresowani 

mieli możliwość obejrzenia prezen-

tacji multimedialnej o naszym 

ośrodku. Każdy przybyły gość mógł 

spotkać się indywidualnie z dyrekcją 

naszej placówki oraz z kierownikiem 

ds. opiekuńczo wychowawczych, psy-

chologiem, pedagogiem, nauczyciela-

mi, wychowawcami, a także z rewalida-

torami. 

Ta uroczystość pokazała gościom, pa-

nującą w naszym ośrodku atmosferę, 

pełną życzliwości, otwartości i akcepta-

cji potrzeb drugiego człowieka.  

    Każdy przybyły gość mógł swoją 

obecność zaznaczyć poprzez wpis do 

Księgi Pamiątkowej. Mamy nadzieję, 

że w przyszłym roku odbędzie się rów-

nie interesujący i pełen wrażeń ”Dzień 

Otwartych Drzwi”. 



Mariola Lesiak: Dzień dobry  Pani 

redakcja „PROMYKA ” chciałaby 

przeprowadzić  z panią krótki wy-

wiad. 

Pani :  Bardzo mi miło. Z przyjem-

nością odpowiem na Wasze pytania. 

M.L: Od ilu lat związana jest Pani 

ze Szkołą? 

Pani B.B.: Kochani to trochę długo, 

bo aż 17 lat jestem związana z tą 

placówką. 

M.L.: Jak wspomina Pani swoje 

pierwsze spotkanie ze Szkołą, pierw-

sze lekcje, pierwszą klasę? 

Pani B.B..:  Uczyłam wielu przed-

miotów m.in.: języka polskiego, ma-

tematyki, techniki. Jak zaczęłam pra-

cować, pierwszym przedmiotem ja-

kiego nauczałam był język polski. A 

swoje pierwsze spotkanie ze szkołą 

wspominam bardzo miło, bo po pro-

stu lubię uczyć 

M.L.: Czy miała Pani swoją ulubio-

ną klasę, o której Pani nie może za-

pomnieć? 

Pani B.B.: Oczywiście, że miałam. 

Byłam kiedyś wychowawcą klasy 

zawodowej i to ją właśnie najlepiej 

pamiętam, gdyż miło się w niej pra-

cowało. 

M.L.: Jaka jest Pani dewiza życio-

wa? 

Pani B.B.: Moja dewiza życiowa: 

„Ciężka praca przynosi sukcesy”. 

M.L.:  Czy jest coś, co chciałaby 

Pani powiedzieć uczniom naszej 

szkoły? 

Pani B.B.: Na tym etapie naszego 

życia najważniejsza jest nauka. To 

nauka w przyszłości zaowocuje i 

dzięki niej możecie odnieść jakieś 

sukcesy. Dlatego pamiętajcie, ż war-

to się uczyć. 

M.L.:  Dziękujemy za udzielenie 

wywiadu. 

Autor: M. Lesiak 

 

Konstytucja 3 maja została zaprojek-

towana w celu zlikwidowania wad 

systemu politycznego Rzeczypospo-

litej Obojga Narodów. Konstytucja 

wprowadziła równe prawa dla 

wszystkich obywateli. Konstytucja 

obowiązywała przez 14 miesięcy.  

J a n  M a t e j k o  ( 1 8 9 1 )  

Konstytucja 3 Maja 1791 roku. . 

Konstytucja 3 maja (właściwie 

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – 

uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa 

regulująca ustrój prawny Rzeczypo-

s p o l i t e j  O b o j g a  Na r o d ó w .  

Powszechnie przyjmuje się, że  

Konstytucja 3 maja była pierwszą  

w Europie i drugą na świecie (po 

konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) 

nowoczesną, spisaną konstytucją. 

 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z panią Beatą Bartosik– wicedyrektor naszej placówki. 

Konstytucja 3 Maja. 

nowski, sporo zdziałali dla odbudo-

wy miasta. Rozpoczęli budowę rezy-

dencji - pałacu, który ukończył jego 

syn Kazimierz. Kazimierz przyczy-

nił się do budowy kościoła i klaszto-

ru O.O. Kapucynów. Wzniesiono też 

drewniany most na rzece Pilicy, dba-

no o planowy rozwój miasta. Pod 

koniec XVIII w. w mieście było po-

nad 100 domów, a ludności ok. 900 

osób, w znacznej części Żydów. 

Miasto było znane szczególnie ze 

ściągającego kupców nawet z odle-

głych stron - jarmarku na  

św. Marcina. W 1873 powstał Za-

kład przyrodoleczniczy, kierowany 

przez dr Jana Bielińskiego. Lata 

wojny pociągnęły za sobą znaczne 

zniszczenia.  Miasto zostało wy-

zwolone w dniu 16 stycznia 1945 r. 

po czym przystąpiono do jego od-

budowy. 

 

Nowe Miasto nad Pilicą wyrosło ze 

wsi targowej o nazwie Pobiedna. 

Obszar na którym powstało Nowe 

Miasto nad Pilicą może się poszczy-

cić ciekawymi znaleziskami arche-

ologicznymi. Nowe Miasto nad Pili-

cą leżąc przy szlakach handlowych 

łączących Toruń ze Lwowem i War-

szawę z Krakowem, jeszcze w XVI 

w. uchodziło za bardzo ważne. 

Współwłaściciele Nowego Miasta 

Aleksander Lipski, i Franciszek Gra-

               Z historii Nowego Miasta n/Pilicą... 
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Zasady asertywnego zachowania. 

Ekoludzik- Tchnienie przyrody... 

-utrzymywanie czystości w miejscu 

odpoczynku oraz nauki. 

 

 

 

W trosce o utrzymanie dobrego sta-

nu zdrowia, samopoczucia  

i sprawności psychofizycznej każdy 

uczeń powinien stosować się do na-

stępujących zasad: 

-ciepła kąpiel po każdym treningu 

sportowym, oraz codziennie wieczo-

rem, 

-codzienna higiena jamy ustnej,      

-mycie stóp codziennie wieczorem, 

-mycie rak po każdych zajęciach       

i przed posiłkami, 

-zmiana bielizny osobistej codzien-

nie, 

-spanie w innej bieliźnie niż ta, któ-

rej używało się w ciągu dnia, 

Zasady higieny osobistej. 

W zdrowym ciele, 

zdrowy duch. 
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 Z drzew parkowych zaczynają kwitnąć klony  

i kasztanowce. W maju łąki zmieniają swoje kolo-

ry. Gdy zaczyna kwitnąć mniszek lekarski, to na 

łąkach dominuje kolor żółty. Na polach zielenią 

się oziminy, żółci się rzepak i wschodzą buraki.  

W zbożach zaczyna kwitnąć rumianek i kwiaty 

powoju. W lasach kwitnie borówka czarna. Na 

leśnych polanach spotyka się motyle paź królowej 

i rusałka admirał. Pod wieczór rozpoczynają swe 

loty chrabąszcze.  

Asertywność jest sposobem życia 

polegającym na poszanowaniu  

zarówno swoich praw jak i praw  

innych ludzi. Poniżej prezentujemy 

kilka zasad asertywnego zachowania 

się: 

-  używaj otwarcie Tak i Nie, 

-  nie przepraszaj jeśli nie zawiniłeś, 

- nie usprawiedliwiaj się, ani nie  

tłumacz nadmiernie, lecz wyjaśniaj 

innym powody swojego postępowa-

nia, jeśli chcesz być dobrze zrozu-

miany, 

- nie napadaj na rozmówcę, nie 

strasz go, nie poddawaj w wątpli-

wość wartości jego charakteru lub 

umysłu, 

- zwracaj się do osoby, z którą 

chcesz rozmawiać, 

- gdy jesteś atakowany broń się, nie 

pozwalaj na naruszenie twojej god-

ności osobistej, 

- nie zgadzaj się na to, aby ktoś cie 

traktował w sposób raniący Twoje 

uczucia, 

- staraj się nie kłamać – masz  

prawo być sobą, nie wstydź się sie-

bie, nawet jeśli popełnisz  

błędy, 

- mów jasno i wprost o co ci  

chodzi, 

- pytaj  otwarcie czego nie  

rozumiesz, 

- realizuj swoje zamiary nie krzyw-

dząc innych, 

- przyznaj innym dokładnie takie 

same prawa do asertywnego zacho-

wania jakie przyznajesz sobie. 

Nazwa miesiąca pochodzi od łaciń-

skiej nazwy Maius- co oznacza stro-

ić. Maj – piąty miesiąc w roku,  

według używanego w Polsce kalen-

darza gregoriańskiego, ma 31 dni.  

W ciągu trwania miesiąca maja  

w Polsce dzień wydłuża się do blisko 

16,5 godziny. W maju zakwitają 

konwalie, piwonie, czerwone maki , 

niezapominajki, czeremcha, odmiany 

lilaków,  jaśmin. W ogródkach do-

mów kwitną tulipany i narcyzy.            

HIGIENA NA 

CO DZIEŃ. 
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Smacznego!!! 

26 maj — Dzień Matki. 

Coś na ząb... 

Dział kulturalny. 
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„Piraci” – bajka. 
Znakomita animacja powstała na 

podstawie książki Gedeona Defoe.  

Główny bohater- Kapitan Piratów to 

bezgraniczny entuzjasta, ale często 

bardzo mało skuteczny postrach 

mórz.  

Wiernie mu służy niestety, bezna-

dziejna załoga, a on zupełnie nie-

świadomy przeciwności ma tylko 

jedno marzenie: pokonać swoich 

rywali – Czarnego Bellamiego i Cu-

tlass Liz i zdobyć pożądany przez 

wszystkich tytuł Pirata Roku.  

Czy uda mu się zrealizować  

marzenie?  

Zobaczcie sami. 

SALATKA OWOCOWA  

Z BRZOSKWINIAMI. 

Składniki: 

- 3 brzoskwinie, 

- 2 banany, 

- duże jabłko, 

- kiść winogron, 

- kawałek arbuza, 

- sok z cytryny, 

- troszkę cukru ( dowolnie), 

- kilka łyżek soku jabłkowego. 

Obieramy i kroimy jabłka i banany, 

skrapiamy je sokiem z cytryny, aby 

nie ściemniały. Dodajemy kulki wi-

nogron, pokrojone w pomarańczki 

brzoskwinie,  kawałki arbuza i ca-

łość mieszamy. Polewamy sokiem. 

Można posypać trochę cukrem , że-

by złagodzić sok z cytryny.  Wstawi-

my sałatkę na kilkanaście minut do 

lodówki, do” przegryzienia”.  

Sałatka jest pyszna i pełna witamin. 

Korzystajmy ze świeżych owoców.  

Z okazji Dnia Matki, życzymy 

wszystkim Mamom zdrowia, szczę-

ścia i radości.  

 

„Kwiatki dla Matki” 

Raz tylko w roku jest 

Dzień Matki, 

choć mamusiom co dzień 

należą się kwiatki: 

czerwonej róży pączek na 

dobrego dnia początek.  

Puszyste georginie na ma-

rzeń spełnienie.  

Fiołeczki małe na zdrowie 

doskonałe.  

Leśne konwalie małe na 

szczęście trwałe! 

„Majowy wiatr" 

 

 W majowy wtorek, majowy wiatr 

 z odświętną miną do miasta 

wpadł. 

 Wszedł do kwiaciarni przed ósmą 

tuż 

 i kupił bukiet z tysiąca róż. 

 Wszyscy zdziwieni patrzyli nań: 

 - Dla kogo kwiaty? 

 - Dla naszych mam! 

 Koło przedszkola przystanął wiatr 

 i każdej mamie podarował kwiat. 

 

 



Siedzą dwa szczury i jedzą taśmę filmową.      

Jeden mówi: 

-Dobry ten film. 

A drugi na to: 

-No, ale książka była lepsza. 

 

 

            Garść dobrego humoru!!! 

 W tym miesiącu imieniny obchodzą:  

(Byk 21.04.-20.05.): Mają duże talenty arty-

styczne oraz odznaczają się dobrym gustem, 

humorem i poczuciem piękna. Są bardzo uczu-

ciowi. Nie brak im energii i sił w życiu co-

dziennym. 

 

 

                                                                                                                           

 Horoskop. 

2012  rok, nr 3 Str. 5 

-Jasiu, czy znasz ptaka, który nie buduje 

gniazda?  

-Znam, kukułka.  

-A czy wiesz dlaczego?  

-Bo kukułki mieszkają w zegarach. 

 

Ciekawostka: Św. Florian 

jest patronem wykonawców 

zawodów wiążących się           

z ogniem: strażaków, hutni-

ków, kominiarzy, garncarzy, 

piekarzy.  

 Majowi solenizanci: 

 

 Marioli, Moniki, Floriana, Karoli-

ny, Justyny, Wiesława, Weroniki. 

 

Życzymy Wam  

wszystkiego najlepszego!!! 
 

            

(Bliźnięta 21.05.- 21.06.): To natury twórcze. Mają często 

zdolności literackie i stać ich na liczące się sukcesy. Odzna-

czają się doskonałą pamięcią. Do otoczenia są nastawieni do-

brotliwie, przyjacielsko i ufnie. 

 

Turyści proszą bacę:  

- Baco, pokażcie nam Giewont!  

- Ano panocki, widzita ta pirso 

górka?  

- Ano widzimy.  

- To jesce nie je Giewont. Widzi-

cie natomiast ta druga górka?  

- No widzimy.  

-To tys nie je Giewont, a ta  

tsecio górka, widzicie ją?  

- Nie, nie widzimy.  

- A to właśnie je Giewont! 
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„Nie jest bogaty ten, kto 
dużo ma, lecz ten, kto dużo 

daje”.  

 
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 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 

Zespół Redakcyjny w składzie:  

Zespół Profilaktyczny. 


