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Gazetka szkolna wydawana 

przez SOSW im. Św. 

Franciszka z Asyżu w Nowym 

Mieście n/Pilicą 

         1 września 2014 roku w SOSW im. 

Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mie-

ście n/Pilicą zainaugurowano rok szkolny 

2014/2015. W głównej świetlicy SOSW– 

pięknie odnowionej, zgromadzili się 

uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczy-

stość zaszczycił swoją obecnością  Radny 

Rady Powiatu– pan Krzysztof Fiks.  

Uczniowie zaprezentowali świetny i nie-

powtarzalny występ artystyczny. Po oko-

licznościowych przemówieniach pani Dy-

rektor naszej placówki, uczniowie wraz z 

wychowawcami udali się do sal lekcyj-

nych.  

W nowym roku szkolnym życzymy 

uczniom i nauczycielom wielu sukcesów. 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 

Ważne tematy: 

 Bądź bezpieczny w ru-

chu drogowym !!!  

 Wrześniowa rocznica– 

oddajemy hołd pole-

głym. 

 Higiena– ważna sprawa. 

 Akcja: Sprzątanie Świa-

ta tuż, tuż. 

     Jak modnie wyglądać na uroczystościach szkolnych?               

Z niewiadomych powodów pierwszy września 

kojarzy się uczniom źle. Niezależnie od tego 

czy to podstawówka czy gimnazjum. Najpraw-

dopodobniej za tym podejściem stoi powrót do 

szarej, szkolnej rzeczywistości i perspektywa 

ciężkiej pracy– czyli nauki. Wbrew wszystkie-

mu warto ten rok i okolicznościowe imprezy 

szkolne, rozpocząć modnie i radośnie. Jak się 

ubrać na rozpoczęcie roku szkolnego lub np.. 

apel? Z pomocą przyjdą Wam wszelkiego ro-

dzaju granaty, bakłażanowe odcienie, odrobina 

subtelnych szarości czy cieliste barwy. Wybie-

rając bluzkę z żabotem czy falbanami do pasa 

lub dużą kokardą powinnyśmy pamiętać, że dół 
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musi być skromny i prosty. Czarno-białe bluz-

ki w kratkę lub paski z wywijanymi mankieta-

mi są niezwykle modne lub prosta, biała 

koszula z klasycznym krawatem. Tunika 

także może z powodzeniem podbić szkolny 

hol. Dopasowana, z eleganckimi zakładkami 

lub modnymi kieszeniami, czy też wiązana z 

tyłu jest gwarancją dobrego wyglądu. Panowie 

również nie powinni bać się kolorów– np. 

granatowa koszula z bordowym krawatem– 

wygląda bardzo elegancko. 

Modą należy się bawić!  

Przygotowała: J. Ostrowska 



Justyna Matuszczak: Ojcze Łukaszu, re-

dakcja „PROMYKA” ma do ojca kilka waż-

nych i poważnych pytań.  

Ojciec Łukasz Szokaluk: Z miłą chęcią 

odpowiem:) Pytajcie– w końcu kto pyta, nie 

błądzi :) 

J.M.: Na początek zapytajmy, gdzie się 

ojciec urodził i gdzie mieszkał w dzieciń-

stwie? 

O. Ł. Sz.: Urodziłem się w Lublinie. Przez 

rok czasu mieszkałem z rodzicami w domku 

jednorodzinnym u dziadków, a potem prze-

prowadziliśmy się do bloku, bo rodzice 

otrzymali mieszkanie ze Spółdzielni. Tam 

mieszkałem do momentu wstąpienia do Za-

konu. 

J.M. : Jak się ojcu kojarzą czasy szkolne? 

Jaki przedmiot był ulubionym? 

O. Ł. Sz.: Ze szczególnym sentymentem 

wspominam szkołę podstawową. Moimi ulu-

bionymi przedmiotami były: j. polski i religia. 

Do dziś z wdzięcznością wspominam moją 

polonistkę, bardzo wymagającą.  

J.M.: Skąd wzięła się decyzja o zostaniu 

kapłanem i kiedy? 

O. Ł. Sz.: Myślę, że gdzieś pod koniec szkoły 

podstawowej (klasa VII,VIII) zacząłem myśleć  

o wstąpieniu do Zakonu. Od małego wycho-

wywałem się przy parafii kapucyńskiej  

w Lublinie na Poczekajce. Tam byłem mini-

strantem, lektorem. Widziałem z bliska pracę 

braci kapucynów, ich sposób życia. Po ludzku 

patrząc podobał mi się ten kapucyński styl 

życia, a Pan Bóg z czasem pokazywał mi, że 

taka jest Jego wola. 

J.M.: Czy bał się ojciec sprawować swoją 

pierwszą Mszę świętą? 

O.Ł.Sz.:  Tak, był pewien lęk, bardziej stres. 

Pan Bóg dał jednak łaskę, że mogłem mimo to 

opanować emocje i cieszyć się celebrowaniem 

Eucharystii.  

J.M.: Jakie ma ojciec hobby? 

O. Ł. Sz.: Lubię dobrą książkę i podróże. 

Czytanie ubogaca pod wieloma względami. 

Daje przyjemność. Natomiast lubię także 

„czytać” ten świat, który dał nam Bóg. Księga 

przyrody, spotkani ludzie uczą człowieka po-

kory i otwartości. Nie ma niczego i nikogo 

przypadkowego. 

J.M.: Czego ojcu życzyć w czasie posługiwa-

nia w naszym Nowym Mieście? 

O. Ł.Sz.:  Jak mawiał wielokrotnie nasz pa-

pież Jan Paweł II – „bym się dobrze sprawo-

wał”. :) 

Wysłuchały: M. Zgieb, J. Matuszczak 

Samorządzie Wychowanków, 

zgłaszajcie do opiekunów „SW”.  

W październiku przeprowadzimy 

wybory i wybierzemy nowych 

przedstawicieli „SW”.  

Pamiętajcie: Wasze zdanie się 

liczy i wiele od Was zależy! 

Zapraszamy do współpracy. 

Drodzy wychowankowie na-

szej placówki, zapraszamy do 

udziału w wyborach do Samo-

rządu Wychowanków w roku 

szkolnym 2014/2015.   

Swoją kandydaturę oraz zało-

żenia programowe, pomysły, 

propozycje, które chcielibyście 

realizować przez pracę w    

Poznajmy się bliżej. Wywiad z ojcem Łukaszem Szokalukiem:) 

                             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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Przygotowała: M.Zgieb 

Przygotowała: K. Grzywacz 



Drodzy Czytelnicy rozpoczął się nowy 

rok szkolny 2014/2015. Podpowiem 

Wam jak skutecznie poprawić pamięć, 

przedstawię Wam techniki pamięcio-

we, które  ułatwią Wam życie, kiedy 

będziecie musieli zapamiętać np.  ja-

kąś datę z historii lub wzór chemicz-

ny. Przeczytajcie ten artykuł uważnie. 

Mnemotechniki, mnemoniki, czy 

techniki pamięciowe to ogólna na-

zwa sposobów ułatwiających zapa-

miętanie, przechowywanie i przypo-
minanie sobie informacji. Dzięki 

technikom pamięciowym, można w 

niezwykle szybki i łatwy sposób 

zwiększyć zakres i trwałość pamięci. 

Wyraz „mnemotechnika” pochodzi od 

greckiego słowa: mneme – pamięć, 

oraz greckiej bogini pamięci – Mne-

mozyny. 

Do głównych rodzajów technik pa-

mięciowych, zaliczamy:  

Skojarzenia: łączenie nowych infor-

macji z już zapamiętanymi. 

Porządkowanie i grupowanie: według 

przyjętych zasad, np. podobieństwa 

znaczeniowego, brzmieniowego. 

Stosowanie praw zapamiętywania: 

wykorzystanie obu półkul mózgowych 

i ich potencjału (kolory, kształty, sym-

bole, obrazy, dźwięki, rytm, wyróżnia-

nie się) 

Stosowanie skrótów językowych: np. 

połączenie pierwszych liter nazw w 

jedno słowo, lub zdanie (Kolory tęczy: 

Czemu Patrzysz Żabko Zielona Na 

Fanfarona). 

PAMIĘTAJCIE: mózg myśli obraza-

mi. Dlatego,  jeden obraz jest więcej 

wart, niż tysiąc słów.  

Mam nadzieję, że skorzystacie z tych 

technik i odniesiecie sukces w nauce. 

Powodzenia! 

Przygotowała: M. Zgieb 

 

Szybka nauka – Czym są i jak działają techniki pamięciowe (mnemotechniki). 

                 Strefa kina 

dziwnego, że podróż obfituje w liczne 

zgrzyty. Ale spokojnie! 

Bohaterkom udaje się odkryć nie-

doceniony urok Transylwanii i odna-

leźć utraconą przyjaźń. Blanka zaś 

poznaje tajemniczego Drakulę, Radu 

z Constancy, który pozwoli jej zapo-

mnieć o nieudanej miłości.  

 

 

Serdecznie zapraszam do lektury!!! 

 

 

Przygotowała: J. Ostrowska 

Drogie Czytelniczki i Czytelnicy co 

prawda wakacje już za nami, ale 

dzięki tej książce pozostaniemy jesz-

cze przez chwilę w wakacyjnym kli-

macie. Wyobraźcie sobie deszczowy 

lipcowy poranek– wtedy to Blanka, 

jej babcia Naftalina oraz jej bliska 

przyjaciółka Karina wyruszają samo-

chodem, który pieszczotliwie nazy-

wają „żelazkiem” - do Transylwanii, 

a później nad morze. 

Trzy bardzo różne osoby, o mocnych 

charakterach, zmuszone przebywać 

ze sobą 24 godziny na dobę. Nic 

Strefa kultury 
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Drodzy Czytelnicy zapraszam Was 

na przygody z genialnym detekty-

wem Sherlockiem Holmesem i jego 

przyjacielem  doktorem Johnem 

Watsonem. Tym razem bohaterowie 

są na tropie profesora Jamesa Mor-

riarty'ego–  bardzo nieprzyjemnego 

faceta. Co z tego wyniknie, zobacz-

cie sami! To film akcji, z dużą 

dawką poczucia humoru! 

 

POLECAM! 

 

 

 

Przygotował: K. Zdrojewski 

 



Drodzy Czytelnicy pamiętajcie, że 

zawsze należy  przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa oraz przepisów ru-

chu drogowego, szczególnie doty-

czących poruszania się pieszych po 

ulicach.  

Te zasady pozwolą Wam czuć się 

bezpiecznie w czasie spacerów, wy-

cieczek pieszych lub rowerowych.  

Zapamiętajcie wierszyk:) pani 

Wandy Chotomskiej:  

 

w których wszędzie  moglibyście       

dotrzeć! 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 

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 w ruchu drogowym !!! 

                                  Dzień Chłopaka !!! 

Drodzy Czytelnicy w trosce o 

Wasze bezpieczeństwo  przypo-

minam, że od dnia 31 sierpnia 

wchodzi w życie nowelizacja pra-

wa o ruchu drogowym, zgodnie z 

którą za brak odblasków będzie 

groził mandat od 20 do 500 zł. 

Nie będziemy jednak musieli no-

sić odblaskowych kamizelek - 

wystarczy wyposażyć się w ele-

menty odblaskowe. 

 

Bądź widoczny– noś odblask! 
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 „ Na chodniku przystań bo-

kiem. 

Popatrz w lewo bystrym okiem. 

Skieruj w prawo wzrok sokoli. 

Znów na lewo spójrz powoli. 

Jezdnia wolna, więc swobodnie  

mogą przejść przez nią prze-

chodnie.” 

 

 

To mogą być np. odblaskowe 

opaski, które za 2-3 zł można 

kupić w supermarketach, w kio-

skach. Nosząc je w trakcie mar-

szu poboczem, należy pamiętać, 

że powinny być założone na pra-

wą kostkę. 

 

Pamiętajcie: jesteście współod-

powiedzialni za swoje bezpie-

czeństwo! 

 

Przygotował: K. Zdrojewski  

Przygotował: K. Zdrojewski 



Na lekcji języka polskiego na-

uczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w 

zdaniu: "Uczniowie chętnie wra-

cają do szkoły po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze! 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            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. 

Przygotował: Zespół Wychowawczy 

                           Higiena ważna sprawa... 
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Jaką rybę lubi nauczyciel od ma-

tematyki ?  

- Suma. 

Drodzy Uczniowie przypominamy o 

higienie skóry.  

Celem higieny skóry jest utrzyma-

nie jej w stanie zdrowia, dzięki jej 

oczyszczeniu i pielęgnacji. Podsta-

wową czynnością w higienie skóry 

jest mycie całego ciała. Ciało należy 

myć codziennie, najlepiej pod natry-

skiem. Nie powinniśmy kąpać się 

codziennie i w zbyt ciepłej wodzie 

gdyż wysusza to skórę. Kąpiel 

wpływa korzystnie na cały orga-

nizm. Każdy powinien mieć własny 

ręcznik oraz osobiste przybory toa-

letowe: np. gąbkę, grzebień, 

szczoteczkę do zębów– co zapo-

biegnie przenoszeniu rożnych 

bakterii.  

Pamiętajcie, że zdrowy wygląd, 

czystość, schludność to Wasza 

wizytówka.  

 

 

 

Przygotował: Zespół Wychowawczy 

Przychodzi kura do kury: 

- Dzień dobry, jest mąż? 

- A jest, jak zwykle, grzebie 

przy aucie... 

Przygotowała: M. Modelska 



                                    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! Nasza 

szkoła też uczestniczy w tej akcji. 

Uczniowie dzielnie porządkują wy-

znaczone rewiry. 

 Celem tej akcji jest budowanie 

świadomości ekologicznej oraz ini-

cjowanie działań na rzecz ochrony 

środowiska - poczynając od zbiera-

również przyczyną powstawania 

trzęsień ziemi. Jednak proces ten 

ma również pozytywne wpływy- 

choćby to, że aktywność tych ma-

sywów umożliwia przetwarzanie i 

uzupełnianie węgla, który jest nie-

zbędny dla istnienia ludzkości.  

Przygotował: R. Sierajewski 

Moi Drodzy czy wiecie, że naukow-

cy twierdzą, że Ziemię można po-

dzielić na 7 wielkich płyt, które się 

przemieszczają w różnych kierun-

kach, a ich prędkość jest różna. Sza-

cuje się że przemieszczają się o 2 do 

10 cm rocznie. Jest to nietypowe 

zjawisko wśród planet z Układu Sło-

necznego. Ruchy tych płyt są powo-

dem powstawania gór i dolin, są 
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nia śmieci, poprzez promocję i sto-

sowanie selektywnej zbiórki odpa-

dów (segregacja śmieci).  

Kochani pamiętajcie dbanie  o śro-

dowisko i piękno naszej polskiej zie-

mi należy do naszych obowiązków!  

 

      

 

Szanujmy zdrowie– Dlaczego owoce są zdrowe?   

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

Wzmacniają naszą odporność, przeciwdziałają otyłości, chronią przed chorobami, wspomagają pracę mózgu 

(uczenie się, zapamiętywanie).  

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

prawia koncentrację, zapobiega ubytkom wapnia w kościach, gasi pragnienie, posiada właściwości przeciw-

gorączkowe.  

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

sód!!! Jednym słowem: gruszka to istna kopalnia witamin!!!  

 

Przygotowała: L. Gaca 

                           Ciekawostka– Czy Wiecie, że … 

 

Przygotował: R. Sierajewski 



                                     Coś na ząb... 

                              Wrześniowi solenizanci: 

Solenizanci: 

Gabriela, Michaliny, Edyty, Anny, Michała, Rafała, 

Marii, Kamili, Kornela, Łukasza, Mikołaja. 

Ciekawostka: imię Anna pochodzi z języka hebrajskie-

go od słowa channah (wdzięk, łaska). Imię Anna ozna-

cza: miła, łagodna i przyjemna.  

Życzymy wszystkiego najlepszego!!!  
 

Przygotował: Zespół Redakcyjny 

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.  

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 

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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SZYBKI PLACEK ZE ŚLIWKA-

MI :) 

Składniki: 

-1 kg dużych śliwek, 

-1 kostka margaryny, 

-2,5 szkl. mąki, 

-3 szt. jajka, 

-1/3 szkl. mleka, 

-1 szkl. cukru, 

-15 g proszku do pieczenia, 

-kruszonka. 

WYKONANIE: 

Margarynę rozpuszczamy i studzimy 

do temperatury pokojowej. Wsypuje-

my  szklankę cukru do miski, dodaje-

my margarynę, wbijamy  3 jajka i 

dokładnie mieszamy ( wystarczy łyż-

ką)  . Wsypujemy po kolei mąkę mały-

mi porcjami, dodajemy  mleko, pod 

koniec wsypujemy  proszek do piecze-

nia i dokładnie mieszamy. 

Wykładamy ciasto na natłuszczoną 

blachę , na wierzch kładziemy śliwki 

skórką do dołu i posypujemy kruszon-

ką. 

Pieczemy w 180 C około 50 minut. 

Moi Drodzy Czytelnicy, korzystajcie z 

darów natury do różnych wypieków. 

O tej porze roku jest tyle smacznych i 

zdrowych owoców do przetworzenia. 

Życzę udanych wypieków!!!  

 

 

 

Przygotowała: L. Gaca 



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. 

 

Przygotował: Zespół Profilaktyczny 

 

 

 

      B Ą D Ź           

1.                       

    2.                   

    3.                   

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       
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            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA ”: 

 

„Człowiek, który umie żyć w 

harmonii z samym sobą jest 

szczęśliwy. ” 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-

franciszek.pl 


