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   Najpierw głośne odliczanie, potem na 

niebie błyszczą sztuczne ognie i wzno-

szenie toastów. Zazwyczaj tak świętu-

jemy sylwestrową noc. Ale skąd wzięła 

się ta tradycja?   

Tradycja radosnego świętowania po-

czątku nowego roku sięga korzeniami 

do 1000 roku. Grecka prorokini Sybilla 

przepowiedziała, że w tym roku nastąpi 

koniec świata. W Rzymie i krajach 

chrześcijańskich zapanowało wówczas 

wielkie przerażenie. Na ulicach zapano-

wały pustki, ludzie ukryli się  

w domach. Kiedy 1 stycznia 1000 roku 

okazało się, że nie ma żadnych oznak 

końca świata - Rzym i Watykan stoją 

nienaruszone, mieszkańcy miasta  

z euforią wybiegli na ulice. Z radości  

śpiewano i tańczono. Świętowanie trwało 

długie godziny. Ojciec Święty Sylwester II 

udzielił wszystkim wierzącym papieskiego 

błogosławieństwa urbi et orbi - miastu  

i światu, na nowy rok i na nowy wiek.  

Na pamiątkę tamtych wydarzeń ostatni 

dzień roku i huczne zabawy nazywamy-

S y l w e s t r e m . 

 

 

Ważne tematy: 

 Bezpieczny Sylwester 

2012/2013. 

 Tradycje noworoczne. 

 Kultura nic nie kosztuje. 

 Mam kota na punkcie 

kakao. 

 Dokarmiajmy zimą ptaki! 

 

                   Co, gdzie, kiedy, jak?! 

  W dniu 07.12.2012 roku na sali gimnastycznej w SOSW im. św. Franciszka z Asyżu 

w Nowym Mieście nad Pilicą, odbyły się zawody sportowe z tenisa stołowego.  

Organizatorami zawodów byli:  

-mgr Dariusz Zgieb 

-mgr Marcin Walczak  

Zawody odbyły się w przyjaznej, sportowej atmosferze, z zachowaniem zasad  

zdrowej rywalizacji i ducha fair play. Poziom sportowy zawodników był bardzo  

wyrównany. Wszystkim uczestnikom naszych zawodów pragniemy podziękować  

za walkę i za zaangażowanie pokazane w czasie gry i za pomoc w przeprowadzeniu 

tych zawodów. Za przestrzeganie zasad fair-play, sportowe zachowanie i zdrową  

rywalizację wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze oraz dyplomy pamiątkowe. 
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W tym numerze: 

Skąd się wziął SYLWESTER? 
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Paulina Kuleczka: Dzień dobry.  

W y c h o w a w c y .  R e d a k c j a 

„PROMYKA” chciałaby przepro-

wadzić z Wami krótki wywiad. Czy 

poświęcicie nam minutkę? 

Wychowawcy:  Mamy piętnaście 

minut na super szybki wywiad.  

Pytajcie:)  

P.K.:  Czy zawód który wykonuje-

cie jest trudny? 

Wychowawcy: Tak. Szczególnie 

wśród takich urwisów jak Wy. Ale 

mamy na Was swoje sposoby  

(śmiech).  

P.K.: Oj, czasem zdarzy nam się 

gorszy dzień. A czego nauczyliście 

się pracując w naszej placówce? 

Wychowawcy: Przede wszystkim 

cierpliwości,  poczucia humoru, zdy-

scyplinowania, punktualności i mu-

simy mieć dobrą pamięć, bo Wy 

zawsze obiecujecie nam tyle rzeczy– 

np. że już zawsze będziecie grzeczni, 

że już nigdy nie przeklniecie:) 

(śmiech) 

P.K: Staramy się jak możemy, ale 

nie zawsze nam wychodzi. A czego 

życzylibyście Nam i sobie w No-

wym Roku? 

Wychowawcy: Oczywiście, zdro-

wia bo to jest najważniejsze– tego 

życzymy wszystkim. Optymizmu 

na co dzień i wytrwałości w pracy 

dla nas. Ach i zapomnielibyśmy– 

podwyżek dla nas:) A Wam dro-

dzy wychowankowie życzymy 

dobrych ocen, spełnienia wszyst-

kich marzeń i osiągnięcia wielu 

sukcesów w życiu.  

P.K: Dziękujemy za rozmowę.  

 

 

 

- zadbanie o staranny ubiór ma 

przynieść w nowym roku powodze-

nie u płci przeciwnej; 

- unikanie w ostatni dzień roku 

sprzątania, w celu zapobiegnięcia 

wykurzenia z domu szczęścia; 

 

- skupienie się na pierwsze imieniu 

usłyszanym po północy, gdyż może 

się ono okazać imieniem naszego 

przyszłego małżonka (zwyczaj do-

tyczący panien);  

 

Istnieje wiele polskich obycza-

jów związanych z obchodzeniem 

Sylwestra. O niektórych pamięć 

już prawie zaginęła.  

 

Wśród najpopularniejszych  

z nich wymienić warto:  

 
- spisanie na kartce starych proble-

mów, a następnie jej spalenie, co 

ma przynieść uwolnienie się od do-

tychczasowych kłopotów; 

 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z Wychowawcami z internatu:)  

ludowe tradycje, np.: wypieka-

nie „bochniaczków i szczodra-

ków” (chlebów i bułeczek). 

Przynoszącym zdrowie, szczę-

ście i pomyślność pieczywem, 

obdarowywano domowników. 

Gospodarz nie mógł zapomnieć 

o żadnym z gości, dlatego  

specjalnie dla nich wypiekał 

„gościńce”. 

 
Do Polski obrzędy sylwestrowe 

dotarły dopiero w XIX wieku. 

Jednak wielkie bale organizowa-

no jedynie w bogatych domach 

arystokracji. Bogacze toasty 

wznosili tokajem – białym, dese-

rowym winem węgierskim.  

Przeciętny człowiek spędza ten 

dzień w rodzinnym gronie.  

Z Sylwestrem związane są liczne 

                                            Sylwester w Polsce. 
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- zaopatrzenie lodówki w jedze-

nie, a portfela w pieniążki – 

zgodnie z zasadą ,,jaki Sylwester, 

taki cały przyszły rok”;  

 

- nakręcenie zegara i otworzenie 

okien i drzwi po wybiciu półno-

cy. W ten sposób godnie witamy 

nowy rok, a żegnamy stary, a z 

nim wypraszamy z domu wszelkie 

kłopoty i nieszczęścia.  



 

Dziś dzień Dziadku nie psoci-

my, 

tylko dobrze Ci życzymy. 

Ty wybronisz nas od draki 

bośmy małe rozrabiaki. 

Całujemy Cię serdecznie, 

żyj nam Dziadku długo 

wiecznie.  
 

 

 
 

 

 

 

 

Żyj nam Babciu lat ze dwie-

ście, 

boś najlepsza w całym mie-

ście. 

Gdy za bardzo rozrabiamy 

pod twe skrzydła uciekamy. 

Ty nas zawsze wytłuma-

czysz, 

wszystkie błędy nam wyba-

czysz. 

Bądź więc zdrowa uśmiech-

nięta  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     21 i 22 styczeń– Dzień Babci i Dzień Dziadka. 

                 Szanujmy zdrowie— Mam kota na punkcie kakao!       

bengalskiego o imieniu Richard Par-

ker .  Rozpoczyna  s i ę  walka 

o przetrwanie... 

 

 

 

 

 

POLECAMY! 

 

Ekranizacja bestsellerowej powieści 

Yanna Martela. Pi Patel, syn właści-

ciela zoo, mieszka wraz z rodziną 

w Indiach.  

Wkrótce życie postawi przed nim 

wyzwanie, które będzie wymagało 

od niego niezwykłej determinacji. 

Rodzina Pi postanawia przenieść się 

do Kanady.  

W trakcie podróży statek ulega 

uszkodzeniu i tonie. Pi znajduje się 

w niewielkiej szalupie na środku 

Oceanu Spokojnego w towarzystwie 

hieny, orangutana, zebry i tygrysa 

                                Strefa kultury!!! 
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Kakao otrzymuje się z nasion drze-

wa kakaowego, które występuje w 

Ameryce Południowej. Nasiona te 

składają się w 50 % z tłuszczu, w 

20 % z białka i w 10 % ze skrobi. 

Jeśli chodzi o wartość odżywczą 

prawdziwego kakao – dostarcza 

ono wapnia, żelaza, cynku i  

magnezu, tak więc jak najbar-

dziej może stać się produktem 

uzupełniającym dietę w te skład-

niki. Zawiera także endorfinę- 

hormon szczęścia, który zapew-

nia nam dobry humor. 

  

 

 

 

 

 

 



 Nowy Rok zawitał wreszcie 

 stary sobie poszedł. 

 Co tam rośnie w mrozach stycznia? 

 Dzień rośnie po trosze! 

 Wróbelkowi serce rośnie, 

 że wiosny doczeka, 

 chociaż jeszcze droga do niej 

 mroźna i daleka. 

 

PAMIĘTAJ, ABY ZAWSZE 

POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z 

ZAŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ 

UŻYTKOWANIA I TYLKO 

W OBECNPŚCI DOROSŁEJ 

OSOBY!!! 

 

NIGDY NIE PRZERABIAJ 

ZAKUPIONYCH FAJER-

WERKÓW, ANI NIE PRÓ-

BUJ ROBIĆ ICH SAMO-

DZIELNIE ! 

                              STYCZEŃ. 

 Bawiąc się fajerwerkami bierzesz 

odpowiedzialność za ewentualne 

szkody, które mogą spowodować. 

Tylko osoby dorosłe (pełnoletnie 

czyli mające 18 lat!) mogą używać 

materiałów pirotechnicznych, ściśle 

stosując się do załączonych instruk-

cji.  

Pamiętaj: 

Przy odpalaniu fajerwerków zawsze 

pamiętajmy o poniższych zasadach: 

NIEWYPAŁ: 

   BEZPIECZNY SYLWESTER 2012/2013. 
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Rosną w styczniu zaspy śniegu, 

 że wóz w nich ugrzęźnie 

 a na szybach rosną srebrne 

 liście i gałęzie. 

 Więc na inne pory roku, 

 nie patrzy zazdrośnie 

 mroźny styczeń: bo w nim także 

 mnóstwo rzeczy rośnie! 

- nie podchodź przez 10-30 min., 

-  nigdy nie próbuj odpalać ponow-

nie, 

- podnoszenie petard, które wybu-

chają z opóźnionych zapłonem to 

najczęstsza przyczyna wypadków!!! 

NIE POCHYLAJ SIĘ: 

- nie należy pochylać się nad fajer-

werkami przy odpalaniu, ani też po 

skończonym efekcie, 

-  zbyt wczesne odpalenie może po-

parzyć Twoją twarz!!! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół  Profilaktyczny 

RAKIETA LECI Z PATYKIEM: 

-  nie należy wbijać rakiety w zie-

mię tylko wstawić pionowo w butel-

kę, rurkę itp., 

- jak nie poleci to wybuchnie na 

poziomie zero. 

WYRZUTNIE: 

- zawsze zabezpieczaj wyrzutnie 

przed przewróceniem podczas wy-

strzału np: obstaw kamieniami, 

przymocuj taśmą do wbitego w zie-

mię patyka. 

  



Sąsiadka pyta małego Jasia: 

-Kim chciałbyś zostać jak dorośniesz? 

- Żyrafą. Żeby tata nie mógł mnie targać za uszy:) 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Garść dobrego humoru !!! 

 

Jaką porę roku mamy,  

gdy za morzem są bociany? 

 
 

Co to za żeberka przy ścianie wiszące,  

co latem są zimne, a zimą gorące?  

                             Zimowa Zgaduj-Zgadula!!! 
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Rozmawiają dwie teściowe: 

- Co robi Pani zięć?- pyta jedna z nich. 

- Zwykle robi co mu każę:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPAMIĘTAJ - GRZECZNOŚĆ 

NIC NIE KOSZTUJE!!! 

 

Czy chcesz w szkole mieć      

szacunek?  

Na to jeden jest warunek: 

Nie zachowuj się jak błazen, 

Z koczkodanem wzięty razem. 

 

 

 

Ten, kto umie się zachować, 

Na sympatię zasługuje. 

Dobrze więc pamiętaj słowa: 

PRZEPRASZAM, 

PROSZĘ, 

DZIĘKUJĘ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zespół Redakcyjny 

Lepi się go, lecz nie z gliny  

ani z plasteliny.  

Daje się mu miotłę w rękę,  

żeby nam wyglądał pięknie.  

 

 



                               Ekoludzik :) -Dokarmiajmy ptaki zimą. 

O ile w innych porach roku ptaki 

świetnie sobie radzą, o tyle zimą 

mają utrudniony dostęp do pokarmu 

i musimy je w tym wspierać. Należy 

przy tym pamiętać, aby robić to sys-

tematycznie, o stałej porze, najlepiej 

rano. Miejsca w których dokarmia-

my ptaki muszą być ustronne  

i ciche. Nie wolno dokarmiać pta-

ków na balkonach w blokach, po-

nieważ będą one zanieczyszczać 

parapety i fasadę budynku i tym 

sposobem wywoływać niechęć, za-

równo do siebie, jak i do osób do-

karmiających. We własnym domu 

lub ogródku możemy postawić 

karmnik.  

 

KAŻDY RUCH NA ŚWIEŻYM 

POWIETRZU PRZYNOSI KO-

RZYŚCI DLA ORGANIZMU! 

PAMIĘTAJCIE O CIEPŁYM 

UBRANIU! 

NAJLEPIEJ UBIERAĆ SIĘ NA 

„CEBULKĘ”, CZYLI NAKŁA-

DANIE KILKU WARSTW 

ODZIEŻY, NIŻ NP. JEDEN GRU-

BY SWETER…. 
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    Ciekawostki z Polski– Czy Wiecie, że ... 

 

 

                         Sport to zdrowie– nawet w zimie. 

 
ZIMĄ MOŻNA JEŹDZIĆ NA NARTACH  

LUB  

SNOWBOARDZIE! 

 

ZIMĄ MOŻNA JEŹDZIĆ NA SAN-

KACH! 

ZIMĄ MOŻNA JEŹDZIĆ NA ŁYŻ-

WACH! 

ZIMĄ MOŻNA URZĄDZAĆ ZABAWY 

W ŚNIEGU! 

1.  17 polaków zostało laureatami nagrody Nobla.  

2.  Aż 90% osób ukończyło minimum szkołę  

     średnią.  

3.  Maria Curie Skłodowska, jako jedyna osoba  

     uhonorowana została nagrodą Nobla w dwóch 

    różnych dziedzinach nauk.  

4.  Mikołaj Kopernik jako pierwszy odkrył że    

    ziemia nie jest  centrum wszechświata.  

5. Jan Heweliusz jako pierwszy opublikował  

dokładne mapy księżyca.  

ZIMĄ MOŻNA SPACEROWAĆ! 

 

Codzienny spacer wzmacnia 

odporność! 

Wzmaga apetyt! 

Dotlenia organizm! 

Wywołuje dobry humor! 

Przy czym należy na bieżąco dbać                           

o porządek w nim, resztki trzeba usuwać, 

aby nie narazić ptaków na choroby  

i pasożyty. Ptaki lubią przede wszystkim 

nasiona słonecznika, maku, siemienia 

lnianego, prosa murzyńskiego, pszenicy, 

kukurydzy oraz rzepaku, orzechy drobno 

siekane, jabłka, rodzynki a nawet owoce 

z kompotów. Sikorkom podajemy  

słoninę. Ptaki wodne chętnie zjadają  

paszę dla kur, gotowany ryż, kaszę                              

i ziemniaki, tartą marchew, płatki  

owsiane. Warto też zadbać o dostęp do 

czystej, nie zamarzniętej wody. 

 

Zespół Wychowawczy 

6.  Przystanek Woodstock jest największym  

     otwartym festiwalem w europie.  

7.  W Polsce jest najwięcej w Europie gospodarstw 

     rolnych.  

8.  Symbolem narodowym Polski jest orzeł bielik.  

9.  Nazwa "Polska" pochodzi od nazwy plemienia    

     "Polanie".  

10.  We wsi Piątek, 33 km od Łodzi znajduje się  

      dokładny środek Polski. 



                                     Coś na ząb... 

                             Styczniowi solenizanci: 

 

Solenizanci: 

Marii, Hanny, Doroty, Weroniki, Małgorzaty,  

Marty, Piotra, Jarosława, Pawła, Pauliny,  

Agnieszki, Franciszka, Macieja, Jana, Sylwestra. 

 

 

Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

      Wodnik (20.01.-18.02.) 

 

Osoby spod tego znaku są bardzo 

wrażliwe, optymistyczne, mające 

poczucie humoru. Niestety mają 

jedną wadę- są zbyt łatwowierne 

przez co często popadają w róż-

norodne problemy. Wodniki po-

trafią słuchać innych i cenią sobie 

przyjaźń. 

      Koziorożec (22.12.-19.01) 

Osoby spod tego znaku są po-

wściągliwe w okazywaniu uczuć. 

Zanim powiedzą, że kogoś ko-

chają, musi upłynąć długi czas. 

Życie Koziorożców podporząd-

kowane jest rozsądkowi. Choć 

Koziorożce wydają się być 

sztywni i zamknięci w sobie, to 

wbrew pozorom lubią się bawić  

i są towarzyscy. 

                                      Horoskop. 
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„Ciasto z pomarańczami” 

SKŁADNIKI: 

-mąka pszenna 3 szkl. 

-jaja 2 

-konfitura pomarańczowa 1 słoik 

-margaryna 12 dag 

-mleko 1 szkl. 

-cukier 1/2 szkl. 

-kakao 2 łyżeczki 

-proszek do pieczenia 2 łyżeczki 

-pomarańcze 3 sztuki 

-cukier puder do dekoracji 

WYKONANIE: 

1. Margarynę utrzeć z cukrem i 

jajkami na puszystą masę+ mle-

ko. 

 2.Następnie wymieszać mąkę z 

kakao i proszkiem do pieczenia i 

dodawać do ucierania na prze-

mian z mlekiem i konfiturą. 

3. Ucierać do wyczerpania skład-

ników.  

4. Ciasto wylać do foremki i na 

wierzch ułożyć cząstki pomarań-

czy. 

5. Upiec w 180 stopniach ok. 

45minut. Następnie oprószyć cu-

krem pudrem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To nic, że zima, 

Że śnieżek prószy, 

I nie za długo święta, 

Niech Wasze serca miłość wzruszy, 

I radość zagości w duszy… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem Nowym Rokiem:) 

A...anioła stróża u boku 

B...buziaków słodkich miliony 

C...czasu wolnego dla siebie 

D...drogi usłanej różami 

E...ekskluzywnych wakacji 

F...fury pieniążków 

G...gwiaździstego nieba 

H...horoskopu korzystnego 

I...i oprócz tego 

J...jasności umysłu 

K...kolorowych chwil 

L...lotów wysokich 

M...miłosnych uniesień 

N...nieprzemijającej urody 

O...oddechu od codzienności 

P...pogodnych dni 

R...romantycznych wieczorów 

S...szalonych nocy 

T...tylko spełnionych marzeń 

U...uroku osobistego 

W...wiary w sukces 

Z… ZAWSZE UŚMIECHNIĘTEJ                              

BUZI...W...KAŻDY...DZIEŃ...  

                                       Życzenia do spełnienia:) 

 

Lidia Gaca 

Katarzyna Grzywacz 

Monika Zgieb 

Konrad Zdrojewski 

 

Samorząd Wychowanków w składzie: 

Przewodniczący: Arek Warszton,  
Wiceprzewodnicząca: Lucyna Czapnik; 

Dziennikarz: Paulina Kuleczka; 

Spec od kulinariów: Sylwia Stańczyk; 
 oraz pozostali członkowie „SW”. 

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

 

„Spraw, aby każdy dzień miał 

szansę stać się najpiękniejszym 

dniem Twojego życia.” 

Jesteśmy w sieci web

- www.osw-

franciszek.pl 


