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Gazetka szkolna wydawana 

przez SOSW im. św. 

Franciszka z Asyżu. 

Asyżu. 

Każde państwo ma swoje własne symbole, 

które podkreślają jego suwerenność. W Pol-

sce symbolami państwowymi są: godło - 

wizerunek Orła Białego, flaga biało-

czerwona i hymn - Mazurek Dąbrowskiego.  

Na fladze barwy narodowe obecne są               

w postaci dwóch pasów równej szerokości, 

z których górny jest biały, a dolny czerwo-

ny. Są to barwy pochodne od herbu pań-

stwa. Pas górny oznacza Orła Białego, pas 

dolny pole tarczy herbowej. W przeszłości 

kolejność barw była różna, używano zarów-

no flag biało-czerwonych jak i czerwono-

białych.  

Biel i czerwień są od 1831 roku naszymi 

barwami narodowymi. Mają one jednak 

dużo starsze korzenie. Sięgają średniowie-

cza - już w XIII wieku biały orzeł umiesz-

czony został przez książęta piastowskie         

w czerwonym polu tarczy herbowej.  

Ważne tematy: 

 

 Konstytucja 3 Maja 

 Spotkaliśmy Świętego 

 Małe czy duże, przy-

da się naturze! 

 31. 05.—Dzień bez 

Papierosa. 

  Konkursy 

Dnia 30.04.2014 roku w SOSW im. Św. Fran-

ciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą 

odbyła się uroczysta akademia z okazji „Świąt 

majowych”. Występ dzieci poprzedziło uroczy-

ste odśpiewanie hymnu Rzeczpospolitej Pol-

skiej. Podczas akademii uczniowie naszej szko-

ły wykazali swoje umiejętności recytatorskie 

podczas deklamowania wierszy. Występ został 

również wzbogacony pieśniami patriotycznymi

- „Rota”, „Polskie kwiaty”. Uczniowie w pro-

sty, a zarazem piękny sposób przypomnieli 

wszystkim wydarzenia z dnia 3 maja 1791 ro-

ku, gdy została uchwalona jedna z najważ-

niejszych ustaw w Polsce. Aktorzy zostali 

nagrodzeni ogromnymi brawami.  

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Przyborek-Pawełek 

Co, gdzie, kiedy, 
jak?! 

1 

Strefa kultury. 4 

Poznajmy się           
bliżej... 

2 

Szanujmy zdrowie. 3 

E k o l u d z i k -
tajemnice przyrody. 

3 

Garść dobrego           
humoru 

5 

Z życia Samorządu 
Uczniowskiego 

5 

W tym numerze: 

Krótka historia flagi polskiej 

Promyk 

Co, gdzie, kiedy, jak?! 

Od tej pory zmieniającemu się stale 

wizerunkowi orła zawsze towarzyszyły 

biel i czerwień. Z czasem kolory te uzy-

skały samodzielne znaczenie w symbo-

lice narodowej. Zaczęły się one poja-

wiać na tarczach i chorągwiach rycer-

skich, proporcach husarskich i sztanda-

rach wojskowych. W pierwszej połowie 

XVIII wieku do umundurowania woj-

skowego wprowadzone zostały białe 

kokardy, symbolizujące przynależność 

państwową wojska. W chwili wybuchu 

powstania listopadowego zmieniono 

barwę kokardy wojskowej na biało-

czerwoną. Biel oznaczać miała dobro      

i czystość dążeń narodu polskiego, czer-

wień - dostojność, majestat i potęgę 

władców polskich. Odtąd barwy biało-

czerwone uznane zostały za barwy na-

rodowe.  

Przygotowała: M. Zgieb 



Justyna Matuszczak: Dzień dobry,  

redakcja „PROMYKA ” chciałaby prze-

prowadzić z panią krótki wywiad. 

Pani G. Wójcik:  Bardzo mi miło.                     

Z przyjemnością odpowiem na Wasze 

pytania. 

J.M.: Z zawodu jest pani logopedą- 

a zatem czym zajmuje się logopeda? 

P.G.W.:  Logopeda jest pierwszym spe-

cjalistą, który podczas badania zwraca 

uwagę na wady zgryzu, asymetrie twarzy, 

na cały aparat artykulacyjny. Te wszyst-

kie czynniki wpływają na właściwą ko-

munikację językową. 

J.M.: Jakie czynniki wpływają na wady 

wymowy? 

P.G.W.: Jest ich bardzo dużo. Wszystko 

zaczyna się już kształtować w łonie mat-

ki– kiedy powstają u dziecka organy 

odpowiedzialne za mowę. Każdy okres 

życia dziecka jest istotny dla dalszego 

rozwoju mowy, to w jaki sposób będzie-

my mówić do dziecka czy zdrobniale, 

spieszczając, czy normalnie traktując go 

jak dorosłego. Istotny jest przekaz żywe-

go słowa: czytanie bajek, opowiadanie, 

śpiewanie piosenek. Już od kilku miesię-

cy życia dziecko nas słucha, obserwuje 

ruchy warg, naśladuje.  

J.M.: Jeśli miałaby Pani wybrać po-

nownie zawód czy byłaby to Logope-

dia?  

Jak najbardziej ..tak. W tym zawodzie 

nie można się nudzić, mam możliwość 

ciągłego rozwoju, poszerzania swojej 

wiedzy i doświadczeń na warsztatach 

i kursach, wreszcie pomocy dzieciom, 

dorosłym, którym często się wydaje, 

że jest za późno na zmiany w sposobie 

mówienia. 

J.M.: Pani największe marzenie? 

P.G.W.: Nie powiem, żeby nie zapeszać, 

ale jestem bliska realizacji... 

J.M.: Podróż Pani życia? 

 To trudne i nie wiem czy uda mi się zre-

alizować, na pewno kraje niezwykłe : 

Meksyk, Indie, ale na dzień dzisiejszy 

cieszę się z urlopu w malowniczej Hisz-

panii. 

Podczas przedostatniej wizyty w So-

pocie 05.06.1999r. powiedział do mło-

dzieży: „Pozdrowienie moje kieruję 

do młodzieży. (...) okrzyki: Niech żyje 

Papież!, odp. Papieża: Takim, to po-

wiedz słowo, to Ci odpowiedzą tysiąc! 

Moi Drodzy brońcie w sobie i wokół 

siebie wartości, jakie nosili w sercu ci, 

którzy stanęli w obronie Ojczyzny na 

Westerplatte 60 lat temu. Każdy z Was 

młodych znajduje w swoim życiu ja-

W niedzielę 27 kwietnia papież Fran-

ciszek ogłosił świętymi Jana XXIII      

i Jana Pawła II– Naszego Wielkiego 

Rodaka. We mszy kanonizacyjnej 

uczestniczyło ok. 800 tys. wiernych.  

Papież Franciszek nazwał nowych 

świętych "ludźmi mężnymi". O Janie 

Pawle II powiedział też, że to "papież 

rodziny". Jan Paweł II szczególnie 

ukochał sobie młodzież. 

kieś swoje własne Westerplatte, zada-

nia, które trzeba podjąć, wypełnić         

i obronić– pamiętajcie o tym”.   

Przygotowała: L. Gaca 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z panią Grażyną Wójcik– oligofrenopedagogiem. 

Spotkaliśmy Świętego...  

nisława Augusta Poniatowskiego, 

Ignacego Potockiego oraz biskupa 

kamienieckiego Adama Stanisława 

Krasińskiego. Konstytucja obowią-

zywała przez 14 miesięcy.  

Przygotował: K. Zdrojewski 

 

Oryginał  Konstytucji 3 Maja 

Konstytucja 3 maja (właściwie 

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – 

uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa 

regulująca ustrój prawny Rzeczypo-

spolitej Obojga Narodów. Uważa 

się, że Konstytucja 3 maja była 

pierwszą w Europie i drugą na świe-

cie (po konstytucji amerykańskiej     

z 1787 r.) nowoczesną, spisaną kon-

stytucją. Za głównych autorów Kon-

stytucji 3 maja uważa się: króla Sta-

Konstytucja 3 Maja. 
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Moi Drodzy Czytelnicy i Czytel-

niczki przypominam, że 31 maja 

obchodzony jest Światowy Dzień 

Bez Tytoniu, ustanowiony w 1988 

roku przez Światową Organizację 

Zdrowia (WHO). Tytoń jest naj-

częstszą przyczyną śmierci, której 

można by skutecznie uniknąć. Nie-

stety, według statystyk WHO, co 

roku z powodu palenia umiera na 

świecie ponad 5 milionów osób - to 

więcej niż łączna liczba umierają-

cych z powodu HIV/AIDS, malarii       

i gruźlicy. Co gorsza, tytoń to jedyny 

towar konsumpcyjny, który zabija 

jeśli stosuje się go zgodnie z przewi-

dzianym przez producenta przezna-

czeniem.  

 

Nie pal i nie pozwól, aby ktoś 

inny palił przy Tobie i Twoich 

bliskich!  

 

 

 

Przygotowała: J. Ostrowska 

   Drodzy Czytelnicy w maju obchodzimy Dzień Bociana Białego. 

Bocian biały jest w Polsce gatunkiem średnio licznym, występują-

cym na terenie całego kraju. Jest on nieodłącznym symbolem pol-

skiej wsi i jednym ze zwiastunów wiosny. Bocian biały jest pta-

kiem powszechnie znanym. Wyróżnia się dużymi rozmiarami ciała, 

długą szyją oraz długimi nogami. Jego upierzenie jest zupełnie bia-

łe, jedynie lotki mają czarną barwę. Osobniki dorosłe mają inten-

sywnie czerwone dziób i nogi, które u ptaków młodych są począt-

kowo czarniawe, a wraz z upływem czasu stają się czerwonawe. 

Bociany białe można spotkać na dachach budynków– lubią tam 

zakładać gniazda. Podobno bociany przynoszą szczęście:))  

Przygotował: R. Sierajewski 

31 maja– Dzień bez Papierosa. 

Ekoludzik– opowiem Wam Moi Drodzy o Bocianie Białym 

człowieka od natury. Kampania ma 

sprawić abyście, pokochali przyrodę w 

całej jej okazałości i zrozumieli jak 

ważne jest zachowanie jej różnorodno-

ści.  

Więcej informacji na ten temat znaj-

dziecie na stronie internetowej:  

www.ekodzieciaki.pl. 

 Zajrzyjcie tam w wolnej chwili– na-

prawdę warto.  

 

Przygotowała: M. Zgieb 

 
Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki 

chciałabym Was zapoznać z ogólno-

polską kampanią informacyjną pod-

noszącą świadomość na temat różno-

rodności biologicznej skierowaną do 

Was– do dzieci i młodzieży. Celem 

kampanii jest pokazanie Wam, że 

człowiek oraz wszystkie elementy 

środowiska, zależą od siebie i wza-

jemnie się potrzebują. Z różnorodno-

ścią biologiczną będą Was zapozna-

wać: żaba, jeż, dżdżownica i mrów-

ka. Nieprzypadkowo to właśnie oni 

w krótkich edukacyjnych historyj-

kach opowiadają o zależnościach 

 Małe czy duże, przyda się naturze !!! 
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Pamiętajcie– bocian biały podlega ochronie 

ścisłej.  

Ciekawostka: najwięcej bocianich gniazd 

można spotkać na Warmii i Mazurach we wsi 

Żywkowo.  

 



W miesiącu maju Samorząd 

Uczniowski będzie zajmował 

się    następującymi sprawami: 

 

- Zorganizowaniem pogadanek     

z pielęgniarką szkolną na temat: 

„Zdrowe odżywianie i kultural-

ne spożywanie posiłków”.  

 

-Wykonanie gazetki na temat: 

„Święta Majowe”, „Mój Papież  

- nigdy go nie zapomnę”, 

„Moja Mama”. 

- przeprowadzenie kontroli no-

szenia identyfikatorów , zmiany 

obuwia. 

 

-Przeprowadzenie konkursu dla 

wszystkich uczniów „Bukiecik 

dla Mamy”. 

 

Opiekunowie  

Samorządu Uczniowskiego 

 

 

 

rach (im więcej kolorów tym bar-

dziej barwny otrzymamy bukiet). 

Powstałe różnokolorowe fragmenty 

bibuły nakładamy na siebie i zwija-

my tworząc kwiat (na jeden kwiat 

najlepiej zużyć 4-5 kawałków bibu-

ły). Końcówkę wiążemy sznurkiem. 

W przypadku każdego kwiatka mo-

żemy łączyć inne kolory bibuły. 

 Z zielonej bibuły tworzymy rulonik 

– będzie to łodyga. Wokół niej przy-

Kolorowy bukiet z bibuły 

Potrzebne będą: kolorowa bibuła 

(w tym zielona), klej, sznurek. 

Sposób wykonania: 

 Zwiniętą bibułę nieznacznie rozkła-

damy,  odcinamy około  8 -

centymetrowy fragment. Nacinamy 

go w bliskich odległościach na głę-

bokość 6 centymetrów, rozkładamy 

i dzielimy na 3 części. Podobnie 

postępujemy z bibułą o innych kolo-

klejamy 3 kwiaty. Z zewnątrz owi-

jamy łodygę paskiem zielonej bibu-

ły, aby zakryć końcówki kwiatów. 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Bednarska 

Z życia Samorządu Uczniowskiego 

Pomysł na …  

był się: „Bieg trzeźwości ". Organiza-

torem biegu był pan Marcin Walczak, 

swoją pomoc zaoferowali także na-

uczyciele lekcji wychowania fizyczne-

go: pan Włodzimierz Sołtysiak i Sła-

womir Grabowski. Przed biegiem od-

była się fachowa rozgrzewka. Ucznio-

wie i nauczyciele wszyscy biegliśmy 

razem po zdrowie z myślą przewod-

nią, że:   

TEN, KTO NIE PALI I NIE PIJE 

DŁUŻEJ ŻYJE!!!!!                                 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: J. Skrzydłowska 

W ramach programu „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł" w szkole odbył się 

dzienny happening pt „Dziękuję nie 

piję ". W dniu 8 kwietnia 2014r. w 

godzinach porannych uczniowie pod 

okiem nauczycieli: pani: Eweliny 

Kwiatkowskiej, Katarzyny Zielińskiej 

oraz Agnieszki – Trytko – Borsuk  

przygotowali apel. Podczas apelu zo-

stało zaprezentowane przedstawienie 

pt: „Sąd nad alkoholem”. O godzinie 

11.00 uczniowie wraz z nauczycielami 

wyszli do parku miejskiego. Tam od-

Ważne wydarzenia! 
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Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich Uczniów do wzięcia udzia-
łu w konkursie  organizowanym 
przez Gimnazjum im. Jana Ko-
chanowskiego w Rzeczycy          
o tematyce wsi polskiej.  

Prace wykonane przez dzieci  
będą wyeksponowane w formie 
wystawy podczas Festiwalu 
Gimnazjalnego „Wieś polska     
w poezji i prozie”  w dniu 16 
maja 2014r.  

Prace należy składać w terminie 
od 23.04.2014r do 10.05.2014r. 
na ręce pań: M. Bednarskiej i K. 
Zielińskiej.       

Najładniejsze prace zostaną wy-

różnione, a autorzy otrzymają 

nagrody rzeczowe oraz dy-

plomy pamiątkowe.  

Zachęcamy do udziału i ży-

czymy powodzenia! 

 

 

 

 

Przygotowały: K. Zielińska,  

M. Bednarska  

Dnia 15 kwietnia 2014r. został rozstrzygnięty 

konkurs „Wielkanocny stroik świąteczny”,        

w ramach projektu edukacyjnego pt: Jak przed-

stawiamy Wielkanoc w sztuce”. miał on na celu 

rozwijanie kreatywności, wyobraźni plastycznej  

i kultywowania tradycji świąt wielkanocnych. 

Konkurs adresowany był do wszystkich chętnych 

uczniów naszej szkoły. 

Wszystkie prace zostały ocenione przez uczniów. 

Uwaga konkurs !!! 

Gratulujemy!!! 

rów.  

Zachęcamy wszystkich do udziału            

w konkursie. Na zwycięzców cze-

kają wspaniałe nagrody !!!  

 
 
 
 
 

Opiekunowie  
Samorządu Uczniowskiego 

Święto Mam obchodzimy w Pol-

sce 26 maja. Dzień Matki to 

święto obchodzone corocznie ja-

ko wyraz szacunku wobec matek. 

W tym dniu mamy są zwykle ob-

darowywane laurkami, kwiatami   

i prezentami przez własne dzieci. 

W związku z tym Samorząd 

Uczniowski zachęca wszystkich 

uczniów do udziału w konkursie 

pt: „Bukiecik dla Mamy”.  

 Prace należy składać do dnia  

20.05.2014r. na ręce organizato-

Dzień Matki 
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Oto nagrodzeni : 

I miejsce – kl. 5SP 

II miejsce –kl. 2 SP 

III miejsce – Klaudia Partyka kl. 2G 

 

  

 

 

 

 
Przygotowały: E. Kwiatkowska , J. Skrzydłowska 



Z okazji Dnia Matki, życzymy 

wszystkim Mamom zdrowia, szczę-

ścia i radości.  

 

 

 

 

 

 

wymiarach 25 x 28 cm, wstawić do lek-

ko podgrzanego piekarnika i piec                      

w temp. 1800C przez 30 minut. 

Przygotowanie kremu:  

 Z 1 litra mleka odlać szklankę, przelać 

do większego naczynia i rozmieszać        

w nim zawartość opakowania. Pozostałe 

mleko zagotować. Odsunąć mleko          

z ognia, wlać rozrobiony proszek i zago-

tować ciągle mieszając tak, aby nie po-

wstały grudki. Całość pozostawić do 

ostudzenia. Zimny krem dodawać stop-

niowo do roztartego, miękkiego masła 

lub margaryny, cały czas miksując, aż 

do momentu otrzymania jednolitej ma-

Do sporządzenia ciasta przygotuj: 4 jaj-

ka. Do sporządzenia kremu przygotuj: 1 

litr mleka, 200 g miękkiego masła lub 

margaryny. Do sporządzenia ponczu 

przygotuj: 150 ml przegotowanej wody, 

1 łyżeczkę cukru, sok z ¼ cytryny .  

Przygotowanie ciasta: 

W wysokim naczyniu ubić jaja, stopnio-

wo wsypywać mieszankę do wypieku 

ciasta i miksować ok. 4-5 minut na naj-

wyższych obrotach aż do uzyskania jed-

nolitej puszystej masy. Gotową masę 

przełożyć do uprzednio wysmarowanej 

tłuszczem i posypanej mąką formy o 

sy. Upieczone i wystudzone ciasto prze-

kroić poziomo na 2 równe części. Oby-

dwie połowy ciasta nasączyć według 

uznania zimnym ponczem przygotowa-

nym ze 150 ml przegotowanej wody, 

łyżeczki cukru i soku wyciśniętego           

z ćwiartki cytryny. Rozsmarować na jed-

nej części wcześniej przygotowany krem 

i przykryć drugą częścią 

ciasta. Gotową kremówkę 

można posypać cukrem 

pudrem. Tak przygotowa-

ne ciasto włożyć do lo-

dówki na ok. 3 godziny.  

 

26 maj — Dzień Matki. 

Coś na ząb…- pani Lidka poleca Kremówki Papieskie:) 

tajemniczego Smoczego Jeźdźca. 

Rozpoczyna się walka o pokój.  

Zapowiada się ciekawie, prawda?! 

Zobaczcie sami, jakie przygody cze-

kają na Czkawkę i jego przyjaciół. 

 

Polecam serdecznie!!! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotował: K. Zdrojewski 

Moi Drodzy zapraszam Was do 

obejrzenia kolejnych przygód trese-

rów smoków.  

Mija pięć lat od czasu, gdy Czkawka 

i Szczerbatek zjednoczyli smoki        

i Wikingów na wyspie Berk. Cała 

osada z zapartym tchem śledzi losy 

zawodników startujących w Smo-

czym wyścigu. Podczas jednej z ta-

kich zabaw uczestnicy odkrywają 

tajną, lodową jaskinię, która jest do-

mem setek dzikich smoków oraz 

Dział kulturalny. 
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"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. 
 

 

Zespół Redakcyjny 



 W maju imieniny: 

 

 Marioli, Moniki, Floriana, Karoli-

ny, Justyny, Wiesława, Weroniki. 

 

Życzymy Wam  
wszystkiego najlepszego!!! 

 

            

            Garść dobrego humoru!!! 

 W tym miesiącu imieniny obchodzą:  

(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 

dobrotliwie, przyjacielsko i ufnie. 
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(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. 
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Ciekawostka:  

Św. Florian jest patronem wykonaw-

ców zawodów wiążących się z ogniem: 

strażaków, hutników, kominiarzy, garn-

carzy, piekarzy.  

Weronika to imię pochodzenia grec-

kiego i oznacza 'przynoszącą zwycięs-

two'.  

Siedzą dwa szczury i jedzą ta-

śmę filmową. Jeden mówi: 

-Dobry ten film. 

A drugi na to: 

-No, ale książka była lepsza. 

 

U 100-larza pod 100-łem 

zamieszkała 100-noga 

pro-100-duszna  i-100-ta.                                       

Co dzień rano 100- noga 

100- nóg myła w strumyku 

i wciągała na 100-py  

100  gu-100-wnych bucików. 

A buciki rzecz jasna, 

zanim wyszła na mia-100 

pa-100-wała na 100-liku  

100-sem szmatek i pastą. 

Drodzy chłopcy - od dzisiaj 

bierzcie wzór  ze 100-nogi 

pastujcie buty i cieszcie się, 

że macie tylko 2 nogi!                         
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Przygotowała: M. Modelska 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Patron_%28chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BCak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hutnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kominiarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Garncarstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Garncarstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piekarz


 

„Zasady proste w życiu mam,  
nie rób drugiemu tego, czego Ty 

nie chcesz sam” 

(„Bałkanica”, Piersi) 

Redaktor naczelny- Monika Zgieb 
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i wszystkiego co śmieszne, 
Robert Sierajewski— spec od spraw ważnych  

i poważnych. 
Katarzyna Zielińska, Magdalena Bednarska–  
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Samorząd Wychowanków  
Samorząd Uczniowski  

 

SOSW Nowe Miasto  

n.Pilicą 

Jesteśmy w sieci 

web- www.osw-

franciszek.pl 

Zespół Redakcyjny w składzie:  

Uwaga- łamigłówka geograficzna! Czy znacie polskie miasta? 


