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Numer I 

Samorząd Wychowanków 

prezentuje Wam drodzy  

uczniowie pierwszy numer 

„PROMYKA”-naszej  gazetki 

szkolnej.  

W „PROMYKU” znajdziecie 

wiele różnych rubryk oraz 

c iekawych ar tyku łów.  

Nie zabraknie niczego!!!  

Poczynając od aktualności, 

kończąc na poradach  

kulinarnych i dobrym  

humorze.  

Z pewnością znajdziecie tu 

coś dla siebie. Życzymy 

miłego czytania.  

                        Redakcja. 

Ważne tematy: 

 Wywiad z opiekunem 

Samorządu Wycho-

wanków– panią Anną          

Karwowską. 

 Pożegnanie zimy. 

 Chcesz być szanowa-

nym, szanuj innych. 

 Sport to zdrowie!!! 

 Coś na ząb… 

Co, gdzie, kiedy, jak?! 

14 lutego w naszej pla-

cówce odbyła się zaba-

wa  walentynkowa. Tań-

czyliśmy oraz chętnie 

uczestniczyliśmy w róż-

nych konkursach walen-

tynkowych.  Było bar-

dzo wesoło, długo    

będziemy wspominać ten 

wieczór. 

 

Co, gdzie, kiedy, 
jak?! 

2 

Strefa kultury. 2 

Poznajmy się           
bliżej... 

2 

Szanujmy zdrowie. 3 

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

4 

Garść dobrego           
humoru 

5 

Horoskop 6 

W tym numerze: 

UWAGA ! UWAGA ! 

Promyk 



Mariola Lesiak: Dzień dobry  Pani 
Kierownik. Samorząd Wychowanków 

wydaje premierowy numer gazetki  

„PROMYK ”  i chcielibyśmy przepro-

wadzić  z panią krótki wywiad. 

Pani Anna Karwowska:  Bardzo mi 
miło. Z przyjemnością odpowiem na 

Wasze pytania. 

MR: Jak długo  Pani pracuje w na-
szej placówce? 

Pani A.K.: To jest moja pierwsza 

podjęta praca. A pracuje w naszej 

placówce bardzo długo, bo aż 25 lat.  

M.L.: Rzeczywiście długo. A czy 
uważa Pani zawód nauczyciela-

wychowawcy za trudny? 

Pani A.K.: Tak, jest to ciężka praca. 

Ale bywają też radosne chwile. Mu-

szę o Was wszystkich dbać, trosz-

czyć się, co czasami nie jest łatwe.  

M.L.: A czy mimo wszystko jest Pani 
spełniona zawodowo? 

Pani A.K.: Tak, jestem spełniona 

zawodowo.  Nie wyobrażam sobie, 

że mogłabym pracować gdzie in-

dziej. Po prostu kocham to co robię.  

M.L.: A czy jest Pani dumna z nas-
swoich podopiecznych? Bo wiemy, 

że czasami zdarzy nam się narozra-

biać. 

Pani A.K.: Jestem z Was bardzo 
dumna. Staracie się pokazać z jak 

najlepszej strony, naprawiacie po-

pełnione przez siebie błędy. A ja to 

doceniam. 

M.L.:  Postaramy się poprawić. Bar-
dzo dziękujemy za rozmowę. Mam 

nadzieję, że jeszcze wiele razy się 

spotkamy i porozmawiamy.  

 

Autor: M. Lesiak 

 

 

* do posmarowania 1 łyżka 

serka białego Almette (lub in-

nego tego typu) 

* liść sałaty 

* 2-3 plasterki ogórka sałatko-

wego 

* kilka plasterków rzodkiewki 

* kilka słupków kolorowej pa-

pryki 

 

KANAPKA WIOSENNA :  

Kanapka śliczna, kolorowa 

oraz ciesząca oko i podniebie-

nie. 

 

Składniki na 1 sztukę: 

* 1 duża kromka ciemnego 

pieczywa 

* pomidorki do przegryzienia 

* sól i pieprz 

 

                     

Poznajmy się bliżej. Wywiad z panią Anną Karwowską– kierownik ds. opiekuńczo–wych. 

Coś na ząb... 

 

Premiera: 9 marca  

Ta misja miała być ich kolej-
nym rutynowym zadaniem. 
Grupa komandosów wyszkolo-
nych do pracy w ekstremal-
nych warunkach podejmie się 
uwolnienia porwanej w Afgani-
stanie dziennikarki. Dlaczego 
właśnie ta akcja staje się ich 
„misją niemożliwą”?  Premiera 

9 marca!!! 

Strefa kultury. 

Str. 2 Promyk 

„Terytorium 

wroga” (2011r.) 
Reżyseria: Stephane Rybojad  

Scenariusz: Stephane Rybojad,  

          Michael Cooper  



Sport to zdrowie. Sport 
to zdrowie- chyba każdy z nas  
zna to stare powiedzenie. Może  
i jest ono stare, ale za to bardzo 
prawdziwe. Choćby odrobina  
ruchu dziennie poprawia nasze 
samopoczucie, stan psychiczny   
i fizyczny. Niestety w dobie  
komputerów coraz mniej ludzi 
aktywnie spędza czas, coraz 
mniej ludzi systematycznie ćwi-
czy. Mało kto rozpoczyna dzień 
od porcji gimnastyki. A szkoda. 
Wystarczy pół godziny ćwiczeń 
dziennie, aby zmniejszyć ryzyko 

zachorowania na wiele chorób. 
Trudno przecenić także wpływ 
ruchu fizycznego na ogólny stan 
naszego umysłu. Kiedy się rusza-
my, ćwiczymy, biegamy, jeździ-
my na rowerze poprawia nam się 
humor, jesteśmy pełni energii. 
W czasie ćwiczeń czy aktywności 
ruchowej można  pozbyć się  
problemów, agresji. A po takiej 
porcji gimnastyki od razu czuje-
my się lepiej. A jeśli na dodatek 
nasze ciało zaczyna wyglądać 
atrakcyjnie to czujemy się jesz-
cze lepiej. Dlatego mamy dla 

Was drodzy czytelnicy propozy-
cję nie do odrzucenia! W tym 
miesiącu pan Mariusz Borsuk  
i pan Darek Zgieb organizują 
szkolne zawody w biegach. 
Wszystkich chętnych uczestni-
ków zapraszamy do udziału.  
Zapisy  u organizatorów.  

Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już, 

zabierz śnieżne bałwanki,  

zabierz wiatr i mróz! 

Rękawiczki i czapki pochowamy do 

szafki ,na spacerek pójdziemy nie 

zmarzniemy już. 

A ty zimo uciekaj za górkę za las, 

I nie marudź, nie zwlekaj.  

Już na wiosnę czas ! 

Szanujmy Zdrowie. 

 „Uciekaj zimo !” 

plej, coraz częściej  i głośniej sły-
chać świergot ptaków. To także 
czas zasiewów. Z nadejściem 
wiosny związany jest stary, ludo-
wy zwyczaj topienia Marzanny, 
który sięga aż piętnastego  wieku. 
Obrzęd topienia słomianej kukły 
wyobrażał symboliczne zniszcze-
nie zimy, śmierci oraz wszelkiego 
zła. W późniejszych latach obrzęd 
nabrał bardziej zabawowego cha-
rakteru. Obecnie to głównie zaba-
wa dla dzieci i młodzieży. 

POŻEGNANIE ZIMY:  21 marca 
– pierwszy dzień wiosny.  
Tego właśnie dnia dzień i noc są 
równej długości. Zima w tym roku 
dała się we znaki wszystkim.  
Dlatego z ulgą możemy powitać 
wiosnę od dawna tak wyczekiwa-
ną. Początek astronomicznej wio-
sny to przejście słońca ze znaku 
Ryb do znaku Barana. W naszej 
szerokości geograficznej o tej 
porze roku przyroda budzi się  
z zimowego snu. Zielenią się 
trawniki, kiełkują kwiaty i pąki na 
gałęziach drzew, jest coraz cie-

Ekoludzik tajemnice przyrody. 

21.03.—
Pierwszy Dzień Wiosny! 
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OGŁOSZENIE 

  Serdecznie zapraszamy 

wszystkich chętnych do udzia-

łu w konkursie plastycznym 

pt: „Moje ekologiczne drzewo” 

który odbędzie się w marcu.  

Już teraz zbierajcie pomysły 

na najciekawszą pracę.  

Powodzenia !!! 

Organizatorzy:  

Lidia Gaca, 

Katarzyna Grzywacz 



 

Marzanno, Marzanno 
odpłyń gdzieś za morza 
niech kwitną już kwiaty, 
zielenią się zboża. 
 
Marzanno, Marzanno 
niechaj zima minie, 
a kra na strumyku 
wraz z Tobą odpłynie. 
 
 

- No.... podoba.... 

- To nie zawracaj mi głowy 

Śmierdzący  Mokasynie. 

Przychodzi Indianin do wodza 

i mówi: 

- Dlaczego mamy takie brzyd-

kie imiona? 

- Brzydkie? A nie podoba ci 

się imię syna Sokole Oko? 

- No..... podoba.... 

- A imię brata, Ryczący Niedź-

wiedź? 

 

,,Żegnaj Marzanno" E. Romaniec - Zawadzka. 

Garść dobrego humoru!!! 

6. Przestań mieć pretensje do  

innych! Bierz odpowiedzial-

ność za każdy swój krok.  

7. Strata czasu jest największą 

stratą. 

8. Zawsze przyjmuj wyciągniętą 

dłoń do zgody! 

9. Uśmiechaj się jak najczęściej, 

to nic nie kosztuje a jest  

bezcenne. 

10.Traktuj kłopoty jako okazje do 

samodoskonalenia i rozwoju. 

11.Nastaw się na ciągłą pracę nad 

sobą. 

12.Rozważ, jak trudno zmienić 

siebie, a zrozumiesz, jak  

znikome są szanse by zmienić 

innych. 

 

1. Traktuj każdego napotkanego 

człowieka tak, jak sam 

chciałbyś być traktowany. 

2. Grzeczność nic nie kosztuje, 

a wiele pomaga. 

3. Nie spieraj się z nikim bez 

powodu. 

4. Nie załatwiaj niczego              

w gniewie.  

5. Jeśli chcesz być szanowa-

nym, szanuj innych. 

Chcesz być szanowanym, szanuj innych! Zatem pamiętaj!  

Str. 4 Promyk 

Uśmiechaj się jak 
najczęściej,  
to nic nie kosztuje,                                      
a jest bezcenne. 

 

Marzanno, Marzanno 
już nie chcemy ciebie, 
niech świeci nam słonko 
na wiosennym niebie. 
 
 



Pani pyta Jasia: 

- Która rzeka jest 

dłuższa: Ren czy 

Missisipi? 

- Missisipi. 

- Dobrze, Jasiu. A o 

ile jest dłuższa? 

- O sześć  liter. 

Panowie  pamiętajcie o   
 

8 MARCA–  
Dzień Kobiet !!! 

 

Gdy Święto Kobiet nadejdzie,  

przez jeden dzień cały  

nie dokuczaj kobietom  

dużym ani małym.  

Małym w dniu tym, jeśli umiesz, 

zaśpiewaj piosenkę,  

a tym dużym — przynieś kwiatek  

i pocałuj w rękę.  

 Marcowi solenizanci: 

 Grzegorza, Krystyny,  
 Bożeny, Józefa, Pawła  

Huberta, Katarzyny. 

 
Życzymy Wam  

wszystkiego najlepszego! 
 
                                                                

            Dowcip miesiąca:)  

 W tym miesiącu imieniny obchodzą:  

(Baran 21.03.-

20.04.): Dumni i od-

ważni. Odznaczają 

się wszechstronnymi 

zdolnościami                            

i niezwykłą energią. 

W uczuciach są stali  

i wierni. Można na nich polegać 

w przyjaźni lub w trudnych sytu-

acjach. 

(Ryby 20.02.-20.03.): Duża ener-

gia życiowa, zdecydowanie              

w działaniu i ogromne ambicje 

sprawiają, że są sprawny-

mi kowalami własnego     

losu. 

 

 Horoskop. 
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Pozdrawiamy! 

Drodzy Czytelnicy! Serdecznie zapra-

szamy Was do współpracy. Jeżeli   

znajdziecie jakiś  ciekawy temat lub  

będziecie chcieli podzielić się z nami inte-

resującymi wydarzeniami to prosimy zgło-

sić się do Zespołu Redakcyjnego Samo-

rządu Wychowanków– przewodniczącego  

Mariusza Łyżwy lub  wiceprzewodniczącej

– Katarzyny Szatkowskiej.  

Być może odkryjemy wśród Was talenty 

dziennikarskie!  

 

„Gdy mówisz prawdę, nie 
potrzebujesz sobie niczego 

przypominać”.  

     Uwaga! Uwaga!  

 

Lidia Gaca 

Katarzyna Grzywacz 

Monika Kasprzycka 

Konrad Zdrojewski 

 

 SW 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:  


