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Teraz postawcie sobie Drodzy Uczniowie 

cele, które chcecie osiągnąć w najbliższym 

roku szkolnym. Człowiek bez celów jest 

jak strzelec wyborowy, który ma zasłonię-

te oczy. Jeśli trafi w cel, to tylko przez 

przypadek. Ustalcie cele, aby wziąć życie 

we własne ręce. Napiszcie na kartce papie-

ru np. jaką chcecie mieć średnią na koniec 

roku, na koniec semestru. Napiszcie czego 

chcecie się nauczyć (np. język obcy, kon-

kretna dziedzina nauki- np. matematyka). 

Stosując te proste wskazówki na pewno 

osiągniecie sukces. Uwierzcie w siebie  

i w swoje możliwości.  

 

                                     Powodzenia!!! 

Ważne tematy: 

 Wrześniowa rocznica– 

oddajemy hołd pole-

głym. 

 Wzorowy i kulturalny 

uczeń. 

 Wybory do Samorządu 

Wychowanków. 

 Bądź bezpieczny!!!  

 Coś na ząb… 

Co, gdzie, kiedy, 

jak ?! 
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Poznajmy się  

bliżej ...  
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Szanujmy zdrowie. 3 

E k o l u d z i k -

tajemnice przyrody. 
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Garść dobrego           
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Kochani Uczniowie wiecie jak to jest, 

gdy wakacje zbliżają się ku końcowi       
i nadchodzi nieuchronnie kolejny rok 

szkolny. Dla jednych jest to powód do 

radości bo mogą spotkać się znowu  

z przyjaciółmi, dla innych sama myśl  

o kolejnym roku szkolnym wywołuje 

zniechęcenie. W każdym przypadku warto 

sobie postanowić, aby nowy rok szkolny 

spędzić jak najlepiej! 

Na początek Drogi Uczniu zadaj sobie 

pytania: Co możesz zrobić, aby ten rok 

minął jeszcze przyjemniej niż poprzedni? 

Co możesz zrobić, aby chodzić do szkoły 

z większą chęcią? Co powinieneś lub po-

winnaś zmienić, aby dostawać lepsze oce-

ny, pracować mniej ale bystrzej? 

                   Co, gdzie, kiedy, jak?! 

Jak rozpocząć nowy rok szkolny 2012/2013 ? 

09.09.2012r. przedstawiciele naszej szkoły, wzięli udział w „Pikniku Rodzinnym”  

w Mogielnicy. Tegoroczny  piknik odbył się pod hasłem „JEDNO NIEBO”.  

N a s i  u c z n i o w i e  

zaprezentowali świetny 

program artystyczno-

muzyczny o tematyce 

związanej z uczuciami, 

z miłością. Adrian  

Sudak zaśpiewał przed 

mogielnicką publiczno-

ścią piosenkę pt. 

„ G d y b y m  m i a ł  

gi t a rę . . . ” .  Adr ian  

zachwycił publiczność 

swoim talentem.  

http://www.projektsukces.pl/cele.html


Paulina Kuleczka: Dzień dobry. Re-

dakcja „PROMYKA” chciałaby prze-

prowadzić z Panią wywiad. Czy po-

święci nam Pani chwilkę?  

Pani B. Łukasiak: Z miłą chęcią:) 

P.K.: Kiedy obudziła się w Pani pasja 

do gotowania? 

P. B.Ł.: 30 lat temu postanowiłam, że 

zostanę kucharką i będę rozpieszczać 

swoich najbliższych smacznymi potra-

wami. 

P.K. : Ma Pani swojego mistrza kuli-

narnego, z którego czerpie Pani wzór? 

P. B.Ł.: O tak, bardzo lubiłam pana 

Macieja Kuronia, czasami gotuję we-

dług jego przepisów:) 

P.K. : A od kogo dostała Pani swój 

pierwszy przepis kulinarny? 

P. B.Ł..: Swój pierwszy przepis znala-

z ł a m  w  p r a s i e  k o b i e c e j  w 

„Przyjaciółce”. Upiekłam wtedy ciasto– 

wszystkim smakowało:) 

P.K.: Jaka jest Pani ulubiona kuchnia? 

P. B.Ł.: Lubię staropolską, tradycyjną 

kuchnię. Taka jest najlepsza, sprawdzo-

na  i przekazywana z pokolenia na poko-

lenie.  

P.K.:  A Pani ulubiona potrawa to... 

P. B.Ł.: Oczywiście dobry, zdrowy ro-

sół:) 

P.K.: A co według Pani najbardziej lu-

bią jeść milusińscy z naszej szkoły? 

P. B.Ł.: Ulubioną potrawą naszych 

uczniów są kotlety mielone, schabowe, 

drobiowe. Są też smakosze zup                 

i  surówek. Każdy znajdzie coś co lubi.  

P.K.: Ostatnie pytanie, bardzo ważne– 

czy według Pani sprawdza się powie-

dzenie: „przez żołądek do serca”? 

P. B.Ł.: Oczywiście:) Dobrą potrawą 

można załatwić wiele spraw:) 

P.K.: Dziękujemy i życzymy udanych 

potraw:) 

Samorządzie Wychowanków, 

zgłaszajcie do opiekunów „SW”.  

W październiku przeprowadzimy 

wybory i wybierzemy nowych 

przedstawicieli „SW”.  

Zapraszamy do współpracy. 

Drodzy wychowankowie na-

szej placówki, zapraszamy do 

udziału w wyborach do Samo-

rządu Wychowanków w roku 

szkolnym 2012/2013.   

Swoją kandydaturę oraz zało-

żenia programowe, pomysły, 

propozycje, które chcielibyście 

realizować przez pracę w    

Poznajmy się bliżej. Wywiad z panią Barbarą Łukasiak– szefową kuchni. 

                             UWAGA, UWAGA !!! 

1 200 osób, a miasto zostało 

zniszczone w 75%. Niemieckie 

wojska miały ogromną przewagę. 

Mimo gwałtownego oporu polskie 

linie graniczne zostały przełamane 

w ciągu kilku dni. W wyniku 

kampanii wrześniowej, Polska 

poniosła ogromne straty, zginęło 

wielu naszych rodaków. Niemcy 

ponieśli niewielkie straty. 

1 września to szczególna rocznica 

w historii Polski. W 1939 r. Polska 

stanęła w obliczu hitlerowskiego 

najeźdźcy. Corocznie Polacy oddają 

hołd poległym za Ojczyznę.  

Niemcy zaatakowały Polskę 1 wrze-

śnia 1939 roku o godzinie 4:45, bez 

wypowiedzenia wojny. Pierwszym 

miastem zbombardowanym przez 

nalot był Wieluń, w którym zginęło 

      Wrześniowa rocznica - oddajemy hołd poległym. 
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1. Uczeń dba o swój rozwój inte-

lektualny i dąży do osiągnięcia wy-

ników w nauce odpowiednich do 

swoich możliwości. 

2. Zachowuje się kulturalnie, nie 

przeklina. 

3. Uczeń dba o swoje bezpieczeń-

stwo oraz swoich kolegów. 

4. Na uroczystości szkolne uczeń 

przychodzi ubrany odświętnie. 

5. Uczeń nie opuszcza terenu szko-

ły ( podczas przerwy lub lekcji). 

6. Uczeń nie niszczy mienia szkol-

nego ani osobistego innych osób. 

7. Uczeń nie opuszcza lekcji  bez 

usprawiedliwienia. 

8. Nie korzysta z telefonów komór-

kowych , nie przynosi do szkoły la-

serów i innych niebezpiecznych na-

rzędzi. 

9. Uczeń nie narusza godności dru-

giego człowieka. 

10. Uczeń nie kłamie i nie dopusz-

cza się oszustwa oraz fałszerstwa. 

11. Uczeń nie kradnie. 

12. Uczeń nie zakłóca pracy na lek-

cji. 

13. Uczeń nie pali tytoniu i nie pije 

alkoholu , nie zażywa narkotyków i 

innych środków odurzających. 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Wychowawczy 

Owoce są źródłem naturalnych witamin i minerałów wspomagających rozwój naszych organizmów. Wzmacniają 

naszą odporność, przeciwdziałają otyłości, chronią przed chorobami, wspomagają pracę mózgu (uczenie się, zapa-

miętywanie).  

Drodzy Czytelnicy, czy wiecie, że średnia gruszka to 60 kalorii, a regularnie spożywana pobudza mózg, poprawia 

koncentrację, zapobiega ubytkom wapnia w kościach, gasi pragnienie, posiada właściwości przeciwgorączkowe.  

Zawiera cenne witaminy: jod, błonnik, potas, fosfor, wapń, cynk, żelazo, witaminy A, B, C oraz magnes i sód!!! Jed-

nym słowem: gruszka to istna kopalnia witamin!!!  

 

                                         Wzorowy i kulturalny uczeń to... 

                 Szanujmy zdrowie– Dlaczego owoce są zdrowe?       

Maddie i Maggie - nowych symboli, 

naładowanych potężną energią, któ-

rych blask zapowiada nadejście no-

wych czasów. I tak dziewczęta, po-

rwane przez wir wydarzeń, coraz bar-

dziej zbliżają się do siebie oraz ku 

potwornej walce, w której będą mu-

siały udowodnić, komu dochowają 

wierności… 

 

Polecamy !!! 

Dwie dziewczyny, mieszkające o 

sześćset mil od siebie, noszą iden-

tyczne znamię: runę, symbolizującą 

Dawne Dni, gdy światem władali 

bogowie z podniebnej cytadeli- 

Asgardu. Teraz Asgard leży w gru-

zach, a jego mieszkańcy już dawno 

utracili moc. Przynajmniej tak się 

wydaje ludziom. Ale nic nie ginie na 

zawsze, a bogowie jeszcze się nie 

poddali (i na pewno nie przestali się 

kłócić!). Pragną mocy runów       

                                    Strefa kultury!!! 
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Drodzy Czytelnicy pamiętajcie, 

że zawsze należy  przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa oraz prze-

pisów ruchu drogowego, szcze-

gólnie dotyczących poruszania 

się pieszych po ulicach.  

Te zasady pozwolą Wam czuć się 

bezpiecznie w czasie spacerów, 

wycieczek pieszych lub rowero-

wych. 

Przypominamy Wam   najważ-

niejsze numery alarmowe:   

 

w których wszędzie  moglibyście       

dotrzeć! 

 

Z okazji Waszego Święta -                      

my, dziewczyny, życzymy Wam       

Chłopaki: 

- Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej, 

Ciastek - tylko tych najsłodszych, 

Samochodów - tylko tych najszybszych, 

Zabaw - tylko najweselszych, 

Przygód - tylko najciekawszych 

... i butów - takich, co najlżejsze, 

                                   Bądź bezpieczny !!! 

                                  Dzień Chłopaka !!! 

Mija ciepłe lato, 

 wkrótce przyjdzie jesień, 

 zbudził się o świcie, 

 niespokojny wrzesień. 
 

 Tyle pracy w koło 

 czy wykonać zdołam? 

 Najpierw pootwieram 

 drzwi we wszystkich szkołach.     

                            "Wrzesień" - Karasiewicz G. 
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 Już za chwilę złota 

polska jesień... 

  - 998 - straż pożarna,  

  - 999 - pogotowie ratunkowe,  

  - 112 - centrum powiadamiania 

ratunkowego,  

 

  -997 - policja,                        

 

 

 

Przyjdą do szkół dzieci 

 calutką gromadką 

 o słonecznym lecie będą 

opowiadać. 

 



      Do jaskini wchodzi jaski-

niowiec ubrany w białą skórę 

z mamuta polarnego i trzyma-

jąc w ręce wielki sopel lodu w 

kształcie maczugi. Syn wła-

ściciela jaskini na jego widok 

krzyczy:  

- Tato, duch!  

- To nie żaden duch, synku - 

odpowiada ojciec.                   

- To tylko nasz daleki kuzyn z 

epoki lodowcowej. 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Wychowawczy 

                                            Garść dobrego humoru !!! 

KTO SIĘ CHĘTNIE ORAZ CZĘSTO MYJE 

MAŁO CIERPI, DŁUGO ŻYJE! 

KIEDY ZNAJDĘ SIĘ W ŁAZIENCE 

NAJPIERW SIUSIU, POTEM RĘCE. 

WODA I MYDŁO 

TO NAJLEPSZE PACHNIDŁO! 

W ZDROWYM CIELE 

ZDROWY DUCH. 

                           Higiena ważna rzecz... 
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Co się otrzyma po skrzyżo-

waniu słonia z kangurem?  

Ogromne dziury w całej Au-

stralii. 

 

 



                                    Ekoludzik :)  

Drodzy Czytelnicy pamiętajcie, że 

„Ziemię mamy tylko jedną i to 

właśnie my musimy o nią dbać, 

aby była zdrowa i piękna dla nas     

i przyszłych pokoleń.”  

Dlatego, jak co roku w trzeci week-

end września odbędzie się w Polsce 

akcja - Sprzątanie Świata! Celem tej 

akcji jest budowanie świadomości 

ekologicznej oraz inicjowanie dzia-

łań na rzecz ochrony środowiska - 

poczynając od zbierania śmieci, po-

przez promocję i stosowanie selek-

tywnej zbiórki odpadów (segregacja 

śmieci) po budowanie w młodych 

Czy wiesz gdzie znajduje się naj-

większe jezioro podziemne           

Europy? 

 

Największe jezioro podziemne na 

terenie całej Europy możemy zna-

leźć w Szwajcarii. 
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Polakach, świadomości, że dbanie     

o środowisko i piękno naszej pol-

skiej ziemi należy do naszych obo-

wiązków!  

      Czy wiesz jaki jest największy kwiat świata? 

Największy biało-czerwony kwiat na świecie posiada roślina o nazwie Raflezja Arnolda. 

Największy pojedynczy kwiat świata posiada Raflezja Arnolda, która 

rośnie w tropikalnych puszczach podzwrotnikowych Azji Południowo-

Wschodniej. Osiąga ona średnicę do 91 cm i waży nawet 11 kg.  

Wydziela cuchnący odór, który pozwala zwabić jej zapylające ją  

muchówki.  

 

                           Ciekawostka– Czy Wiecie, że … 

Jezioro św. Leonarda znajdujące się 

w Szwajcarii ma 300 m długości          

i w swym najszerszym miejscu osią-

ga 18 m. Z kolei grota, w której     

znajduje się jezioro, ma 20 m            

wysokości. Jezioro to po raz        

pierwszy zbadał Jean-Jaques Pittard 

w 1943 roku. 



                                     Coś na ząb... 

                              Wrześniowi solenizanci: 

 

Solenizanci: 

 

Gabriela, Michaliny, Michała, Rafała, Edyty,        

Kamili, Kornela, Łukasza, Mikołaja. 

 

 

Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  

Waga (23.09.-22.10.) 

Dla Wag najważniejsza jest rów-

nowaga i harmonia. Może ona 

być pojmowana na różne sposo-

by, zarówno jako harmonia for-

my w sztuce czy dekoratorstwie, 

jak i harmonijne relacje między-

ludzkie. Ponieważ konflikty za-

kłócają równowagę, Wagi nie lu-

bią ich i unikają za wszelką cenę. 

Wagi są eleganckie, wyrafinowa-

ne, obdarzone dobrym gustem       

i zawsze taktowne.  

 

 

 

 

 

Panna (24.08.-22.09.)   

Panny cechuje szczególna umiejęt-

ność porządkowania, segregowania, 

oddzielania – tego co zdrowe, war-

tościowe i pożyteczne od tego, co 

niezdrowe, bezwartościowe i szko-

dliwe. Mogą wydawać się wybred-

ne, ale wynika to właśnie z chęci 

wyboru tego, co najlepsze i naj-

zdrowsze.  

                                      Horoskop. 
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„Sałatka z tuńczyka” 

 

Składniki:  

 1 puszka tuńczyka w sosie 

własnym 

 Pół żółtej papryki 

 Połówka awokado 

 6-7 pomidorków koktajlo-

wych 

 garść roszponki (lub innej 

sałaty) 

 kilka kaparów 

 oliwa z oliwek 

 sól, pieprz 

Sposób przygotowania: 

 

Awokado, paprykę i pomidory 

pokroić. Wrzucić do miski             

z umytą wcześniej roszponką. 

Dodać kapary i odsączonego tuń-

czyka. Polać oliwą i doprawić.  

 

 

 

 

Smacznego! 

 



1. Światło, które zezwala na przejście przez 

jezdnię. 

2. Stoi przy drodze na jednej nodze i  pokazu-

je, co trzeba zrobić, a czasami, czego zro-

bić nie wolno, jest dla kierowców i pie-

szych. 

3. Nosi niebieski mundur i czapkę, zawsze 

możesz liczyć na jego pomoc. 

4. Korzystają z niej w mieście samochody i 

piesi. 

5. Światło, które zakazuje wchodzenia na 

przejście dla pieszych. 

6. Nie wolno z nim rozmawiać ani wpuszczać 

do mieszkania. 

7. Niebezpieczny w mieszkaniu, może wy-

buchnąć. 

8. Nie wolno rozpalać go w lesie. 

9. Sport, który uprawia się na basenie. 

 

Zespół Profilaktyczny 

 

 

 

      B Ą D Ź           

1.                       

    2.                   

    3.                   

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

Krzyżówka    

 

Lidia Gaca 

Katarzyna Grzywacz 

Monika Zgieb 

Konrad Zdrojewski 

 

 „Sekcja kulturalno-oświatowa” w składzie: 
Członkowie- Kłos Marta, Paulina Kuleczka,  
Matuszczak Justyna, Matysiak Mateusz, 

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

 

„Człowiek, który umie żyć w 

harmonii z samym sobą jest 

szczęśliwy. ” 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 


