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Rok wydania  
Styczeń 2020 
Numer  5 
Gazetka szkolna wydawana 
przez SOSW im. Św. 
Franciszka z Asyżu w Nowym 
Mieście n/Pilicą 

Styczeń: Śnieżki, Dzień 
Babci i dziadka 

2-3 

Luty: Walentynki, Ferie w 
górach, Przestrogi zimowe 

4-7 

Marzec: Dzień kobiet, Po-
czątek astronomicznej wio-
sny, Międzynarodowy dzień 
poezji, Międzynarodowy 
dzień teatru 

8-11 

Kwiecień: Prima aprilis, 
Światowy dzień zdrowia, 
Wielkanoc, Międzynarodo-
wy Dzień Ziemii 

12-15 

  

  

  

  

W tym numerze: 

 

STYCZEŃ 

 

Jego imię pochodzi od wyrazu „stykać”. 

Styka się przecież, czyli łączy, stary rok z Nowym Rokiem. 

Jest przeważnie lodowaty, a z mrozu 

lubi rzeźbić przepiękne białe kwiaty. 

Kiedy w styczniu deszcz leje, robi złe nadzieje 

Styczeń mrozi – lipiec skwarem grozi. 
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ŚNIEŻKI 
 

 

Chociaż mróz w policzki szczypie, 

chociaż śnieg nam w twarze sypie, 

nie martwimy się tym wcale, 

padaj śniegu! Padaj dalej! 

Dobrze, że nie jesteś deszczem 

padaj śniegu, padaj jeszcze. 

Padaj nawet tydzień cały, 

miękki śniegu, śniegu biały. 

 

 

Białymi kulami rzucamy dla żartu, 

bo śnieżka nie kamień. 

Oberwiesz, nie szkodzi, 

to tylko zabawa i żarty. 

 

Mróz szczypie w policzki 

czerwieni nam nosy. 

Nie bójmy się mrozu 

gdy sanki nas wiozą. 

I z łyżew się cieszmy i z nart. 

 

 

 

Taki śnieżek to raj dla nas 

ulepimy zeń bałwana. 

Białe śnieżki ulepimy 

by uciecha była z zimy. 

Tylko zmarzluch dziś przy piecu, 

kiedy płatki śniegu lecą. 

Nasz bałwanek się uśmiecha 

- to dla niego też uciecha. 
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21 i 22 STYCZEŃ 

DZIEŃ BABCI i DZIEŃ DZIADKA 
 

Dzień Babci to świeckie święto ustanowione by uczcić babcie. W Polsce obchodzone jest od 
1964 roku. Dzień Babci to inicjatywa Kazimierza Fliegera, do której popularyzacji przyczynił się ty-
godnik "Kobieta i życie" oraz "Express Poznański".  

Z okazji Święta Babci, 

ja dzisiaj Babcię nauczę, 

jaka powinna być wnuczka 

i jaki powinien być wnuczek. 

 

Po pierwsze proszę Babci - 

ja już tak dawno uważam, 

że nic tak wnucząt nic zdobi, 

jak piękny uśmiech na twarzach. 

 

Uśmiech jest dobry na co dzień, 

a nie wyłącznie od święta, 

więc wnuczek ma się uśmiechać, 

a wnuczka ma być uśmiechnięta. 

 

         Dzień Dziadka zaczęto obchodzić później niż Dzień Babci. Tradycja ta przywędrowała do nas z 

Ameryki w latach 80 XX wieku. Tego dnia w wielu przedszkolach organizowane są specjalne spotka-

nia, na których dzieci składają życzenia i wręczają dziadkom specjalnie przygotowane laurki. Popular-

ne formy prezentów to również wysyłane kartki na Dzień Babci i Dzień Dziadka.    

 

Dziadku, Dziadku, czy to ty? 

Coś na twojej głowie lśni. 

To korona! Słowo daję! 

Przecież znam korony z bajek! 

Czy to fotel? 

Ale skąd! 

To nie fotel tylko tron! 

I w ogóle i w szczególe 

jesteś Dziadku dzisiaj królem! 

Pytasz co to za zagadka? 

To po prostu Święto Dziadka! 
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14 LUTY 

WALENTYNKI 

 

 

Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. 
Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego 
dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane 
wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Wa-
lentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobny-
mi upominkami.  

Chcąc kultywować ową tradycję w dniu 07.02.2020r. dla wszystkich uczniów 

SOSW im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście n/P zorganizowano Bal Walentynkowy 
pod hasłem „Kochać i kochanym być”. Prio- rytetowym celem była integracja wszystkich 

uczniów poprzez udział we wspólnej zabawie dyskotekowej i konkursach. Ponadto poprzez to przed-

sięwzięcie próbowano wskazać wychowankom alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz 
umacniać więzi przyjaźni  i rozwijać umiejętności okazywania uczuć niezależnie od wieku. Wszyscy 

wychowankowie aktywnie brali udział w przygotowanych konkursach i zabawach tanecznych, które 

dostarczały wiele radości. Wychowankowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa podczas zabaw. Za-
chowywali się kulturalnie i poprawnie. Czerpali dużo zadowolenia ze wspólnej zabawy. Nie sprawiali 

trudności wychowawczych. Wszyscy byli usatysfakcjonowani ze wspólnie udanej zabawy i wręczo-

nych walentynek. 
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Porady na ferie zimowe 

Nie wsiadaj do samochodu  
z nieznajomymi. 
 

 

 

 

Ubieraj się ciepło  
- chroń głowę i ręce. 

 

 

 

 

Bądź widoczny na drodze  
- noś opaski odblaskowe lub kamizelki.  
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LUTY 

FERIE W GÓRACH - ZAKOPANE 
 

 

Śnieg się iskrzy w słońcu, dzwonią dzwonki sanek. 
Gości z różnych krajów wita Zakopane. 
 
Wiezie ich pod regle uśmiechnięty gazda. 
Leci śnieg spod kopyt. Hej, cóż to za jazda! 
 
Przystanęły sanie, jeszcze parę kroków. 
To tutaj, pod Krokwią, wielki konkurs skoków. 
 
Patrzą na narciarz ośnieżone Tatry. 
Bierze rozpęd! Skacze! Jak ptak leci z wiatrem! 
 
Spłynął na śnieg miękko wśród głośnych oklasków. 
I już inny skacze w śnieżnym, mroźnym blasku. 
 
W przejrzystym powietrzu grają dzwonki sanek. 
Uśmiecha się w słońcu całe Zakopane. 
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LUTY 

PRZESTROGI ZIMOWE 
 

LIST DO LUTEGO 

 

Cześć, moi mili! Luty się kłania i list zaczyna od… narzekania. 
 
Ojej! Widziałem przedwczoraj maluchy na środku jeziora! 
Lód trzeszczał, bo cienki i kruchy, lecz… śmiały się z tego maluchy! 
 
Ojej! A wczoraj nad stawem widziałem znów taką „zabawę”: 
uczniowie – i duzi, i mali – przez wielką przeręblę skakali! 
 
Ojej! Choć rzeka pod lodem, lód słaby, więc łatwo wpaść w wodę! 
A dzisiaj, od brzegu do brzegu dwaj chłopcy gonili kolegów! 
 
Czy wiecie co ja sądzę o tym? Że to są PRZYKŁADY GŁUPOTY! 
 
Szukacie rozrywek zimowych? Więc skoczcie po rozum do głowy. 
Zamieńcie w ślizgawkę boisko i już jest bezpiecznie, choć ślisko. 
 
Na ziemi – śnieg w bieli i blaskach. A kulig urządzić nie łaska? 
A gdzie się podziały bałwanki? Gdzie śnieżki? Gdzie górki i sanki? 
 
Mam rację? Więc fora ze dwora – ze stawu, rzeki, jeziora! 
Bo martwię się, chodzę jak struty, a chcę być pogodny – WASZ LUTY! 
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8 MARZEC 

DZIEŃ  KOBIET 
 
 
 

„Marcowy kwiatek” 
 
Marzec, marzec pięknie się wystroił. 
W kole, w kole między dziećmi stoi. 
I gromadkę uśmiechniętą 
pyta jakie dzisiaj święto? 
Zapamiętaj sobie - dzisiaj jest Dzień Kobiet! 2x 
 
Marzec, marzec wyjął grosik srebrny. 
Teraz, teraz będzie mu potrzebny. 
Do kwiaciarni marzec pobiegł 
kupić kwiat na Święto Kobiet. 
Zapamiętaj sobie – Dzisiaj jest Dzień Kobiet! 2x 
 

 

Święto Kobiet jest w naszej szkole dniem wyjątkowym i uroczystym. Dnia 12 marca chłopcy z 
grup wychowawczych z okazji Dnia Kobiet przygotowali krótką inscenizację słowno-muzyczną dla 
swoich niepowtarzalnych i wspaniałych koleżanek oraz drogich Pań. Korzystając ze sposobności pu-
blicznego występu życzyli młodszym i starszym koleżankom oraz zebranym Paniom zdrowia, radości, 
mniej zmartwień na głowie oraz by się spełniły wszystkie marzenia. W dowód swego uznania oraz 
szacunku chłopcy wręczyli wszystkim zebranym dziewczętom  i Paniom drobne upominki płynące z 
głębi serca. Po części artystycznej wszyscy zgromadzeni uczestniczyli we wspólnym pamiątkowym 
zdjęciu oraz słodkim poczęstunku. 

Była to wspaniała inicjatywa ze strony chłopców, dzięki której dziewczęta choć zaskoczone 

były bardzo wdzięczne za pamięć. Bo przecież liczą się nie tylko słowa ale i te drobne gesty. Wszyscy 

zgromadzeni spędzili miło czas w przyjaznej i radosnej atmosferze 
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21 MARZEC 

POCZĄTEK ASTRONOMICZNEJ WIOSNY 
 

Wiosna 

Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna. 

Kret skrzywił się ponuro: - Przyjedzie pewno furą 

Jeż się najeżył srodze: - Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: - Ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: - Wiem coś o tym, przyleci samolotem. 

- Skąd znowu - rzekła sroka - ja z niej nie spuszczam 
oka 

i w zeszłym roku w maju widziałam ją w tramwaju. 

- Nieprawda wiosna zwykle przyjeżdża motocyklem! 

- A ja wam tu dowiodę, że właśnie samochodem. 

- Nieprawda, bo w karecie! 

- W karecie? - Cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko, że płynie własną łódką! 

A wiosna przyszła pieszo. 

Już kwiaty za nią śpieszą, już trawy przed nią rosną 

i szumią – WITAJ WIOSNO! 
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21 MARZEC 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI 

Światowy Dzień Poezji – święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione 
przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne uroczystości tego święta odbywają się w Paryżu. Celem 
tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNE-
SCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, 
regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”. 
Dzień Poezji był kiedyś obchodzony 5 października. W drugiej połowie XX wieku społeczność świa-
towa zaczęła go obchodzić 15 października, w dniu urodzin Wergiliusza, wybitnego poe-
ty starożytnego Rzymu. Tradycja obchodów tego święta w październiku utrzymuje się                   w 
wielu krajach, czasem w innym dniu lub w listopadzie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/1999
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pl.wikipedia.org/wiki/15_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym


 

11 

27 MARZEC 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU 

„Teatr źródłem rozrywki i natchnienia” 

 

Międzynarodowy Dzień Teatru – święto uchwalone w 1961 roku, na pamiątkę otwarcia Teatru Naro-
dów w Paryżu, które miało miejsce 27 marca 1957 roku. 

Dzień Teatru ustanowiono w czerwcu 1961 roku podczas 9. światowego kongresu Międzynarodowego 
Instytutu Teatralnego (ITI) w Helsinkach. Jego ustanowienie zaproponował Arvi Kivimaa, prezydent 
Fińskiego Instytutu ITI. Dzień obchodów ustalono na 27 marca, w rocznicę otwarcia Teatru Narodów 
w Paryżu. Od tego czasu Dzień Teatru jest obchodzony corocznie przez ponad sto narodowych ośrod-
ków ITI na całym świecie. 

Obchody Światowych Dni Teatru mają na celu realizacje statutowych zobowiązań ITI. W statucie czy-
tamy m.in.: „ITI powstało w celu promocji i międzynarodowej wymiany informacji na temat teatru, 
pobudzenia kreacji i zwiększenia współpracy ludzi teatru; uświadomienia opinii publicznej wagi sztuki 
i artystycznej kreacji w życiu codziennym, w celu wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich.” 

W latach 1973-2001 święto (jako Dzień Teatru) miało charakter zorganizowanych obchodów uregulo-
wanych centralnie. Obchody w roku 1973 zorganizowano 27 maja, w latach kolejnych święto obcho-
dzono 27 marca. Od 1983 z okazji tego święta Zarząd oraz Sekcja Krytyków Teatralnych Polskiego 
Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego przyznaje rokrocznie Nagrodę Sekcji Krytyków 
Teatralnych PO ITI. Jej laureatami są między innymi Tadeusz Kantor, Józef Szajna, Krystian Lupa i 
Krzysztof Warlikowski, który w 2015 roku był autorem orędzia z okazji Międzynarodowego Dnia Tea-
tru. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/1961
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/27_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1957
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Prima aprilis (z łac. prima (dies) Aprilis oznacza dosłownie pierwszy (dzień) kwietnia), dzień żartów – 
obyczaj obchodzony pierwszego dnia kwietnia w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, 
celowym wprowadzaniu w błąd, nabierania kogoś, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwie-
rzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje. Po-
chodzenie tego zwyczaju nie jest dokładnie wyjaśnione. 

Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej przez Niemcy w epoce nowożytnej w XVI wieku. W 
XVII w. został już uznany za „modę staroletnią”, zaczął on być wtedy obchodzony w podobnej formie, w 
jakiej występuje do dzisiaj.  

Pierwszego kwietnia poświęcano opowiadaniu zmyślonych historii, robieniu przeróżnych dowcipów i 
naigrawaniu się z naiwnych bądź nieostrożnych ludzi. Dzień ten uważano za niepoważny i starano się nie 
robić w nim żadnych ważnych rzeczy. Dziś pierwszy kwietnia obchodzimy jako dzień radosny, w któ-
rym celowo próbuje się wprowadzić innych w błąd. 
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7 KWIECIEŃ 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzimy co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania (w 1950 roku) Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO). Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie zdrowia publicz-
nego. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. 
Każdego roku motyw przewodni poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar 
problemów w obszarze zdrowia publicznego. W bieżącym roku tematem przewodnim Światowego Dnia 
Zdrowia i zarazem hasłem tegorocznych obchodów jest „Uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowot-
nej” ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Chodzi o do-
stęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, który obejmuje pełne spektrum usług potrzebnych 
człowiekowi przez całe życie – od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę pa-
liatywną. Podstawowa opieka zdrowotna polega na opiece nad ludźmi i pomaganiu im w poprawie stanu 
zdrowia lub utrzymaniu dobrego samopoczucia, a nie tylko leczeniu określonych chorób lub stanów. 
Podstawowa opieka zdrowotna powinna obejmować większość potrzeb zdrowotnych, jakie pojawiają się 
u ludzi w ciągu całego życia, w tym między innymi usługi takie jak: badania przesiewowe pod kątem 
różnego rodzaju chorób, szczepienia, informacje na temat tego jak zapobiegać chorobom, leczenie dłu-
gotrwałe i krótkoterminowe oraz rehabilitację. 

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia, połowa ludzi na całym świecie nie otrzymuje opie-
ki medycznej na miarę swoich potrzeb, a każdego roku ok. 100 milionów osób doświadcza skrajnego 
ubóstwa z powodu wydatków na zdrowie. Muszą oni wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, 
ubraniem lub nawet mieszkaniem. Zapewnienie powszechnej opieki zdrowotnej jest wyzwaniem dla po-
lityków, pracowników służby zdrowia i każdego z nas. Jak podkreśla Światowa Organizacja Zdrowia - 
zdrowie jest prawem człowieka.  Każdy człowiek, wszędzie na świecie powinien mieć możliwość uzy-
skania informacji a także wysokiej jakości usług zdrowotnych (bez trudności finansowych), które są mu 
niezbędne do dbania o zdrowie własne i swoich rodzin. Obchody Światowego Dnia Zdrowia są także 
pretekstem do zwrócenia uwagi na znaczenie równości w dostępie do usług medycznych. 
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KWIECIEŃ 

WIELKANOC 

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych, 

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny  

i wiarą w sens życia. 

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu  

Zmartwychwstania Pańskiego  

życzy  

Samorząd Wychowanków 



 

15 

22 KWIECIEŃ 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI 

22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie będzie świętować Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską 
planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicują-
cych. Co każdy z nas może zrobić z tej okazji? 
Dzień Ziemi to różnego typu sympozja, warsztaty, spotkania czy festyny, wszystkie propagujące ekolo-
giczny, zdrowy tryb życia. Obecnie jest to największe ekologiczne święto świata, organizowane w 192 
krajach - od Singapuru do Rzymu… od Alaski po Australię. 
Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senato-
ra Gaylorda Nelsona. Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równono-
cy wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako Mię-
dzynarodowy Dzień Matki Ziemi. 
Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w 
tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczą-
cej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, 
wody, czy globalne ocieplenie. 
 

Jak obchodzić Dzień Ziemi? 
 

Zasadźmy drzewo (może być krzak). Możemy to zrobić w dowolnym miejscu, jednak najlepiej aby 
zasadzić drzewo blisko miejsca w którym mieszkamy. 

Zbierzmy makulaturę. Z pewnością mamy jej mnóstwo w domu - stare gazety, papiery, kartonowe 
pudełka, ulotki, gazetki reklamowe. Uzbieraną makulaturę oddajmy do punktu skupu. 

Zbierzmy niepotrzebne szkło i wyrzućmy do specjalnego kontenera - przy recyklingu szkła zużywane 
jest 21% energii mniej niż przy produkcji nowego szkła. 

Zbierzmy puszki aluminiowe (po napojach gazowanych) i oddajmy do skupu. Złoża boksytu z które-
go otrzymuje się aluminium potrzebne do produkcji puszek, nie są odnawialne, co prowadzi do 
ich bezpowrotnego wyczerpywania. Aluminiowe puszki nadają się w całości do ponownego prze-
tworzenia. 

Pozbierajmy śmieci. Postarajmy się oczyścić ze śmieci jakąkolwiek część ziemi. Może to być nasze 
podwórko (jeśli jest zaśmiecone) lub jakiś inny teren gdzie zebrało się dużo śmieci. 

Codziennie segregujmy śmieci, oszczędzajmy wodę, gaz i energię elektryczną a zużyte baterie wyrzu-
cajmy do specjalnych kontenerów i pojemników do tego przeznaczonych. 
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„Człowiek, który umie żyć 
w harmonii z samym sobą 

jest szczęśliwy. ” 

Jesteśmy w sieci web- 
www.osw-

franciszek.pl 

Za co lubimy wiosnę ? 
Za przylaszczkę, pierwiosnek. 

Za sasankę w futerku, za żaby kumkające. 

Za kukanie kukułki, za kaczeńce na łące. 


