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Dnia 6 grudnia żaden dzieciak nie 

przegapi. Zdarza nam się czasem 

zapomnieć o imieninach najbliższych,  

ale o imieninach biskupa z Azji – świętego 

Mikołaja nigdy nie zapominamy.  

Tuż po andrzejkach zaczynamy rozmyślać, 

czy w tym roku zasłużyliśmy, by  

św. Mikołaj  zostawił nam pod poduszką, 

w bucie lub w skarpecie jakiś, choćby najdrobniejszy, upominek. Nieważne, ile 

lat mamy – sześć, dziesięć, trzynaście czy trzydzieści;  6 grudnia skłonni 

jesteśmy wierzyć w cuda. W tym dniu, chyba po raz pierwszy w roku, odczuwać 

zaczynamy czar zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 

W naszej szkole dzień 6 grudnia dał się odczuć jako wyjątkowy  

i magiczny. Od rana zaroiło się od mikołajkowych przebrań. Czerwono zrobiło 

się w naszej „Piątce”. W tym dniu większość z nas paradowała po szkolnych 

korytarzach w czerwonych, spiczastych czapkach. Prawie każdy udawał, choć 

przez chwilę, świętego Mikołaja. 

 Z „prawdziwym” św. Mikołajem spotkały w świetlicy szkolnej dzieciaki  

z klas I-III. Bożonarodzeniowy święty nagradzał je upominkami za piosenkę  

o zimie, ale, co ważniejsze – za umiejętność współpracy.  Maluchy opuszczały 

świetlicę szkolną nie  tylko z upominkami, ale też z wypiekami i uśmiechami  

na twarzach, co oznaczało, że św. Mikołaj nie zawiódł ich w tym roku.  

 Klasy starsze o św. Mikołaju wiedzą już nieco więcej, co nie znaczy, że 

zamierzamy tu zdradzać ich czy Jego sekrety. Prawda jest taka, że w dniu 6 

grudnia, każdy, chyba, uczeń naszej szkoły znalazł swego Mikołaja. Warto, 

myślimy, pamiętać o tym, że w tym dniu, jak nigdy do tej pory w dziejach 

naszej szkoły, św. Mikołaj długo rozmawiał z naszymi Rodzicami. To On i nasi 

Rodzice, i Opiekunowie zadbali o to, by w tym  mijającym już 2010 roku, dzień 

6 grudnia kojarzył się dzieciakom  z naszej Szkoły z przyjemnościami  

i słodkościami.  

 „Najważniejsze jest to, co niewidoczne dla serca” – mawiał Mały Książę. 

Najistotniejsze w życiu są dobroć i szczęście, jakie uczymy się dzielić z innymi. 

Uśmiech, rozdawany za darmo i bez oczekiwań, zwłaszcza w tym dniu, więcej 

potrafi sprawić niż  wyrachowana grzeczność. Dobrze o tym wie św. Mikołaj. 
Ola Piętak z klasy 6b 

 

 

 



 

 
 

            Dnia 3 grudnia odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o HIV.  Naszą 

placówkę reprezentowały trzy uczennice z klasy 6e: Julia Głuchowska, Agata 

Wagner i Zosia Żuralska.  

 Konkurs przeprowadziła Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku. Najpierw 

każdy uczestnik musiał rozwiązać test, składający się z 20 pytań, dotyczących 

historii tej straszliwej choroby, jej objawów, przebiegu i skutków. W drugim 

etapie zespoły ze słupskich podstawówek musiały wykazać się wiedzą w 

zakresie funkcjonowania ludzkiego układu krwionośnego. 

 Co prawda nasze uczennice nie uplasowały się w czołówce, jednak 

niemało się nauczyły, nie tylko o HIV, ale i goryczy porażki. Głowa do góra – 

za rok na pewno wypadniemy lepiej. 
Opracowała Zosia Żuralska z klasy 6e 

 
W grudniu odbył się szkolny konkurs 

mitologiczny „Z mitologią za pan brat!”, 

adresowany do uczniów klas piątych. Pierwszy 

etap zmagań naszych znawców mitologii 

greckiej sprawdzał wiedzę poszczególnych 

uczestników mitologicznych potyczek. Każdą 

klasę reprezentowało pięcioro uczniów, których 

wyłoniono na drodze wewnątrzklasowych 

eliminacji. Najlepszymi spośród najlepszych 

okazali się: Janek Pankiewicz z klasy 5a – I 

miejsce, Krzysiu Misan z 5b – II miejsce oraz 

Eryk Szempliński z 5d – III miejsce. Ta trójka będzie reprezentowała naszą 

szkołę w międzyszkolnych  rozgrywkach. 

Drugi etap konkursu, poza doskonałą znajomością mitów greckich,  

wymagał od uczestników– umiejętności współpracy w grupie, a więc 

umiejętności: dzielenia się wiedzą, słuchania członków zespołu, zaufania innym, 

improwizacji, dystansu do samego siebie, zaangażowania na rzecz sukcesu 

klasy, którą się reprezentowało. W rozgrywkach grupowych najlepiej poradziła 

sobie klasa 5c, która zajęła I miejsce. Na II miejscu znalazły się klasy: 5a i 5d. 

III miejsce zajęła klas 5b.  



Uczestnicy konkursu przebrali się za ulubione postaci – mitologicznych 

bogów, herosów i bohaterów. Jury konkursu, w skład którego wchodziły nasze 

szkolne polonistki i historyczki, zachwyciło się zwłaszcza przebraniami 

uczniów z klasy 5b. W tej konkurencji ten klasowy zespół był 

bezkonkurencyjny.  

Wszystkim uczestnikom tego konkursu serdecznie gratulujemy, gdyż 

wykazali się oni wiedzą zasługującą na szóstki.  
 

              

 
Dnia 1 grudnia odbył się w naszej szkole pierwszy etap turnieju 

czytelniczego „Kochamy baśnie, bajeczki” . W konkursie udział wzięli 

uczniowie klas trzecich. Uczestnicy zapoznali się z baśnią Wandy 

Dobaczewskiej „Złota studzienka” a następnie rozwiązywali test, sprawdzający 

rozumienie treści utworu. Kolejne konkurencje wymagały od dzieciaków 

współpracy w grupach zadaniowych. Każdą klasę trzecią reprezentował 

pięcioosobowy zespół.  

Najlepsza okazała się klasa 3a. Na drugim miejscu uplasowała się klasa 

3d, na trzecim – 3b. Czwarte miejsce zajęła klasa 3c, zaś piąte – 3e. 

Kolejny etap konkursu odbędzie się w lutym, a finał – w maju. 

 

 
 Dnia 1 grudnia zakończył się Miejski Konkurs Plastyczny „Mój 

Anioł Stróż”, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1  

w Słupsku. I miejsce zajął uczeń naszej szkoły Konrad Wysocki z 

klasy 1b. Ponadto wyróżnienie otrzymał Krystian Wilkosz z klasy 1a. 

Z  kolei 2 grudnia w siedzibie NZOZ Centrum Zdrowia 

SALUS rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Bestia”. Jury, w skład 

którego wchodzili m.in. artyści plastycy: pan Kazimierz Jałowczyk 

oraz pan Edward Iwański, wyłoniła dwudziestu laureatów. Wśród 

nich znaleźli się także uczniowie naszej szkoły: Amelia Cabrera-

Rodriguez z klasy 1d oraz Krzysztof Ochnik z klasy 6a. 
 

 

 

 

 



 

szybka piłka 
W 1985 r. magazyn Sports Illustrated opublikował artykuł o młodym graczu  

w baseball, który trenował w tybetańskim klasztorze. Podobno nauczył się tak 

mocno rzucać piłkę, że osiągała ona prędkość 270 km/h. Magazyn twierdził, że 

gracz trafi do drużyny New York Mets. Kibice wpadli w euforię, dopóki nie 

okazało się, że to żart. No cóż, nie od dziś wiadomo, że media lubią mijać się z 

prawdą. 

smakowity kosmita 
Jakiś czas temu świat obiegła wieść o niezwykłym 

znalezisku w Rosji. Dwóch rybaków wyłowiło  

z wody tajemniczą istotę, która ważyła ponad 100 kg 

a mierzyła prawie 2 m długości. Dziwaczny stwór 

miał gładką skórę, jakby pokrytą woskiem 

 i w niczym nie przypominał żadnego znanego  

na Ziemi stworzenia. Rybacy, nie wiedząc co zrobić 

z niecodziennym znaleziskiem i obawiając się ośmieszenia,  skonsumowali 

„ufoludka”. Twierdzą, że w życiu nie jedli nic pyszniejszego. Na miejscu 

kosmitów omijałabym naszą planetę szerokim łukiem. 

golf – sposób na długowieczność 
Badania przeprowadzone przez Carolines Instytut wykazały, że u osób 

regularnie grywających w golfa ryzyko śmierci zmniejsza się o 40%. Obliczono, 

że gra w golfa może przedłużyć życie nawet o pięć lat.  No cóż…, każdy 

golfista wie, że sport ten wymaga cierpliwości i opanowania – może tu tkwi 

klucz do sukcesu? 

syndrom Śpiącej Królewny 
Każda dziewczynka choć raz w życiu marzyła, jak  

sądzę, by być Śpiącą Królewną. W końcu to ją  

magiczne zwierciadło uznało za najpiękniejszą na świecie. 

Tymczasem okazuje się, że  życie Śpiącej Królewny  

nie jest łatwe. Na syndrom tej baśniowej bohaterki  

cierpi piętnastoletnia Levina Loissa Ball z Wielkiej 

Brytanii. Jej organizm potrzebuje wielu dni snu, nawet do 2 

tygodni,  aby się zregenerować i powrócić do normalnego 

życia. Wiadomo, że przyczyną schorzenia jest zmniejszony 

przepływ krwi w pewnych obszarach mózgu. 

 



solone drogi 
Od wielu dni mamy za oknem prawdziwie zimowy krajobraz. Śnieg cieszy 

dzieci, natomiast dorośli – zwłaszcza kierowcy za nim nie przepadają. Jazda po 

ośnieżonej i pokrytej lodem drodze to nie lada wyzwanie. Aby poprawić 

warunki jazdy, drogowcy posypują ulice solą, czyli chlorkiem sodu. Sód 

powoduje, że mimo minusowych temperatur śnieg i lód zaczynają topnieć. Jest 

to tzw. zjawisko krioskopowe. Kiedy jednak temperatura spada poniżej – 9 

stopni C sposób ten zawodzi. Wtedy lepiej sprawdza się piasek. 

dom za miliard dolarów 
Dom za miliard dolarów – najdroższy dom na świecie znajduje się  

w Bombaju,  w Indiach i należy do hinduskiego krezusa, czyli bogacza. 

Rezydencję zaprojektowali amerykańscy architekci. Budynek imituje swym 

wyglądem stos książek. Składa się z 27 pięter, a jego wysokość to 174 metry. 

Na szczycie mieści się lądowisko dla helikopterów. Wewnątrz znajdują się: 

luksusowe salony dla rodziny i gości, basen, sala kinowa, Spa, sala balowa, 

gimnastyczna oraz parking na 168 samochodów. 

Czy wiecie, że … 
 Duże łóżko wodne zawiera wystarczającą ilość wody, aby zalać 

mieszkanie o powierzchni dwustu metrów?  

 Wizerunek współczesnego Mikołaja – rubasznego grubaska w czerwonym 

stroju, wypromował koncern Coca-Cola w latach 20-tych XX wieku? 

 Przetarcie płyty CD wodą kolońską zapewni jej piękny zapach i zupełnie 

nową jakość dźwięku? 

 Harry Potter stał się tak popularny, że na  uczelni Harward pojawił się 

„przedmiot”: „Powieści J. K. Rowlling i ich wpływ na społeczeństwo” ? 

 Stephanie Mayer, autorce sagi „Zmierzch”, pomysł na fabułę książki 

przyszedł we śnie? 

 Trzy najczęściej używane słowa świata to: MADE IN CHINA? 

 Slavek (Sławek) i Slavko to imiona, jakie wybrali kibice dla maskotek 

Euro 2012? 

 W tym roku za średnią pensję krajową można kupić 

230 kilogramowych karpi? 

 Zachowanie i umieszczenie w portfelu łuski 

wigilijnego karpia podobno ma zapewnić 

bogactwo? 
 

Dominika Koglin, klasa 6e 

(na podstawie „Angorka”) 

 

 

 

 

 



 

 
Pani Zima  to typ urody najbardziej kontrastowy. 

Piękność ta ma na przykład bladą, wręcz porcelanowo 

jasną karnację, ale czarne lub bardzo ciemne włosy.  

W kolorze jej spojrzenia odnajdujemy wielką 

różnorodność. Najczęściej Pani Zima spogląda na świat 

niebieskimi, fiołkowymi, szaroniebieskimi, turkusowymi, 

zielonymi, rzadziej brązowymi lub czarnymi oczami. 

Pani Zima prawie bezkarnie zaszaleć może  

z kolorami. Znakomicie będzie wyglądać i w rubinowej 

czerwieni, i w ostrym błękicie, i jaskrawym różu,  

i mocnym fiolecie, jak i głębokim granacie. Jasne, zimne, 

wyraziste barwy też nie odbiorą jej urody. Powinna 

natomiast unikać kolorów pastelowych, przydymionych, 

zgaszonych. Te przyćmią jej naturalny czar. 

Pani Zima nie musi wysilać się z makijażem. Wystarczy, że 

lekko podkreśli usta zwykłym błyszczykiem. W doborze barw  

do powiek stawiać powinna na granat, fiolet lub chłodną zieleń. O ile 

jednak Pani Zimie kolorowe powieki dodadzą urody, o tyle Pannom 

Zimom – mogą ją odebrać. Pamiętajcie – przede wszystkim 

naturalność! Jej nic nie przebije. 

W ocenie innych Pani czy Panna Zima to osoba tajemnicza i,  

co najcenniejsze w jej charakterystyce, przywiązana do rodziny.  

To osoba ceniąca przyjaciół. Uchodzi za opiekuńczą i można na niej 

polegać. Chętnie służy pomocą. Bywa zdolna do wielu poświęceń. 

Swoje obowiązki traktuje na serio. Zależy jej na szczęściu, 

zadowoleniu bliskich. 

Charakterystycznymi przedstawicielkami tego typu urody są: 

Catherine Zeta- Jones, tragicznie zmarła księżna Diana czy baśniowa 

królewna Śnieżka. 

 
Opracowały Emilka Malinowska i Julka Krasnoborska z klasy 6e 

 



 
  

Żona wraca do domu o drugiej w nocy. W progu wita ją zdenerwowany mąż. 
- Gdzieś ty była?! – krzyczy. – Przecież o dwudziestej dzwoniłaś i mówiłaś, 
że właśnie wyjeżdżasz od koleżanki! 
- Parkowałam… 

  

Mężczyzna biegnie za odjeżdżającym pociągiem, krzyczy, macha rękami. 
Jednak pociąg znika powoli w oddali. Zdyszany mężczyzna ciężko opada na 
ławkę. Podchodzi do niego kolejarz: 
- Co, spóźnił się pan? Pociąg panu uciekł? 
- Nie! Wyganiałem go z dworca! 
 

  
Humor zeszytów 

 Mała Nel strasznie się rozpłakała i w ten sposób dzieci znaczyły drogę. 

 Skawiński nie  zapalił latarni, ponieważ tak go zaciekawił „Pan 

Tadeusz“, że usnął. 

 We fraszce „Na lipę“ jakieś zwierzątka wyrabiają miód. 

 Zaleta pobytu Robinsona na wyspie: poznał tajniki kuchni kanibali. 

 Koń trojański to była zdradziecka sztuka. 

 Niewolnicy rzymscy byli używani do najcięższych prac, niektórzy jako 

nauczyciele. 

 Szkielet utrzymuje nas na nogach. Gdyby nie było szkieletu, to mięso 

ciągle spadałoby na ziemię. 

 Chopin od dawna nie żyje, ale jego muzyka nadal 

prześladuje wielkich pianistów. 

 
 

 
 

 

 



 
 

Czy macie już świąteczne prezenty dla 

Waszych najbliższych? Jeśli nie, koniecznie 

przeczytajcie ten artykuł. Znajdziecie w nim kilka 

pomysłów na to, jak za niewielkie pieniądze 

przygotować upominki, z których zapewne ucieszą 

się Wasi rodzice, dziadkowie czy rodzeństwo, tym 

bardziej, że wykonacie je samodzielnie i będą one 

prawdziwymi darami, bo od serca. 
 

Kalendarz 
potrzebne materiały: papier, drukarka, zdjęcia w wersji cyfrowej, program 

graficzny lub edytor tekstu z funkcją tworzenia kalendarza, np.: WordPad 

wykonanie: Program sam wygeneruje kalendarz – kolejne miesiące i dni. 

Wystarczy „wkleić” na każdy miesiąc jakieś zdjęcie z naszą podobizną  

i drukować, potem zanieść strony naszego kalendarza do oprawy lub zrobić to 

samemu, np.: za pomocą zwykłego dziurkacza i nitki lub wstążki.  

 Wykonany przez nas kalendarz, a zawierający nasze zdjęcia, będzie 

doskonałym upominkiem dla naszych dziadków, zwłaszcza jeżeli widujemy się 

z nimi okazjonalnie.  

 

Ramka na zdjęcie 
potrzebne materiały: kartka techniczna, ozdoby, np.: muszelki, koraliki, 

„diamenciki”, laseczki cynamonu, suszone plasterki cytrusów, brokat itp. 

wykonanie: Z tektury wycinamy  prostokąt. Teraz musimy zrobić w jego  

środku „dziurę” , czyli nożykiem lub skalpelem wycinamy w naszych 

tekturowym prostokącie kolejny prostokąt. Należy zarys naszej prostokątnej 

„dziury” obrysować i dopiero potem wycinać. Przyda się nam w tym momencie 

linijka. Następnie powstałą w ten sposób ramkę smarujemy klejem  

i umieszczamy na niej wybrany przez nas rodzaj ozdób. Klej nakładamy 

również na spodnią część ramki i przyklejamy wybrane przez nas zdjęcie lub 

obrazek, najlepiej naszego autorstwa. Wystarczy już tylko zrobić otwór w górnej 

„listwie”, i nasza ramka z naszym obrazkiem gotowa jest do zawieszenia na 

ścianie. 



  Jak już wspomniałam, w ramce możemy umieścić tradycyjne zdjęcie, 

wykonany przez nas obrazek- rysunek lub malunek. Możemy też „obrobić” 

naszą fotografię komputerowo i na przykład umieścić na niej wierszyk, życzenia 

lub wyznanie miłości. Ramka z naszym zdjęciem, na którym pojawią się słowa 

typu: Kocham Cię Mamo, Kocham Cię Tato będzie dla naszych rodziców 

niezapomnianym upominkiem. 

 

Muzyczny upominek 
potrzebne materiały: płyta cd, komputer, nagrywarka 

wykonanie: Na płycie cd nagrywamy nasze ulubione utwory muzyczne, pod 

warunkiem, że są one powszechnie dostępne i nagrywając je, nie łamiemy 

prawa.  

 Wystarczy już tylko zadbać o niecodzienne opakowanie i mamy prezent 

dla naszej sympatii. Nawet jeśli nasz chłopak lub nasza dziewczyna mają inne 

gusta muzyczne, wierzcie mi, ucieszą się na taki prezent.  Odtworzą Waszą 

płytkę za każdym razem, gdy będą o Was myśleć. 

 

Poezja w butelce 
potrzebne materiały: talent literacki,  kartka papieru, przeźroczysta butelka lub 

słoiczek o nietypowym kształcie, dodatki wg własnego pomysłu, np.: piórko, 

zasuszony kwiatek, gałązka ostrokrzewu, tymianku lub rozmarynu, itp. 

wykonanie: Piszemy odręcznie, najlepiej piórem, wiersz, złotą myśl lub 

opowiadanie. Zapis poprzedzamy dedykacją do osoby, którą pragniemy 

obdarować. Następnie rolujemy kartkę i 

umieszczamy w wybranym przez nas 

szklanym naczyniu. W butelce lub słoiczku 

umieszczamy również jakiś ozdobnik, 

następnie korkujemy naczynie. Jego szyjkę 

ozdabiamy kokardką, siankiem czy ”wstęgą” 

z koralików. 

 Ten prezent przebije wszystkie inne 

upominki. Kto nie chciałby dostać wiersza 

lub opowieści, napisanych specjalnie dla 

obdarowywanego? 
 

Opracowała, we współpracy z redakcją,  Żaklina Ittar z 

klasy 6e 

 

 

 
 

 

 

 



 
Święto Bożego Narodzenia obchodzimy dwudziestego czwartego, 

dwudziestego piątego i dwudziestego szóstego grudnia na pamiątkę 

narodzin Jezusa Chrystusa.  

Jezus urodził się w Betlejem. Przyszedł na świat w zwykłej 

szopce  i dlatego też jest ona ważnym elementem bożonarodzeniowej 

„scenografii”. Być może i w Waszych domach pod choinką 

umieszcza się szopkę z Rodziną Świętą, zwierzątkami i 

pastuszkami. Jeśli nie, warto o tym pomyśleć, tym bardziej, że jej 

wykonanie to wspaniałe zajęcie dla całej rodziny, wprowadzające 

nas w cudowną atmosferę świąt. W wielu polskich domach 

popularne są szopki, wykonane z piernika. 

Chyba wszyscy uwielbiamy moment przystrajania 

choinki. W naszej szkole pojawiły się one w mikołajki. 

Tradycyjnie bożonarodzeniowe drzewko przystrajano rankiem 

24 grudnia.  

Jak wszystkim nam wiadomo, do wieczerzy wigilijnej 

zasiadamy wieczorem, wraz z pojawieniem się na niebie 

pierwszej gwiazdki, symbolizującej Gwiazdę Betlejemską, która doprowadziła 

pasterzy  do miejsca narodzin Zbawcy. Następnie głowa domu odczytać 

powinna, zgodnie z tradycją, ewangelię wg św. Mateusza lub Łukasza, mówiącą 

o narodzinach Jezusa. Potem przychodzi czas na dzielenie się opłatkiem, 

składanie życzeń i spożywanie wigilijnych, w naszym kraju postnych, potraw.  

Na świątecznym stole powinniśmy znaleźć w tym dniu 12 potraw. Są to, 

w zależności od regionu: czerwony barszcz z uszkami lub zupa grzybowa – 

zazwyczaj pieczarkowa, z żółciutkim makaronem domowej roboty; ryba  

po grecku, czyli pieczona ryba, np. flądra w sosie octowo-pomidorowym; 

kapusta – najczęściej bigos, w różnych postaciach: z grochem, grzybami, 

suszonymi śliwkami lub tartym jabłkiem; śledzie – w zalewie octowej, w oleju 

czy śmietanie; sałatka warzywna; słodziutka kutia – mak z miodem i bakaliami; 

pieczony lub smażony karp; kompot z suszonych owoców – śliwek, jabłek  

z dodatkiem suszonych goździków; ciasteczka lub doprawione cukrem pierożki  

z makiem; rybki w galarecie, np. z dodatkiem migdałów; kasza jaglana  „na 

sucho” lub jęczmienna z grzybami czy też w słodkim sosie z suszonych 

owoców; pierogi – ruskie lub z grzybami i kapustą. 

Po zjedzeniu kolacji śpiewamy kolędy i rozpakowujemy prezenty. Zaś  

o północy udajemy z całą rodziną na pasterkę.  

Pamiętajmy, że nadchodzące święta to czas pojednania i radości. To czas 

narodzin Jezusa, który przyszedł na świat, by zaznać goryczy bycia człowiekiem 

i odkupić ludzkie grzechy. Mimo zła i niesprawiedliwości, które spotkały Go  

w naszym świecie, umiłował niedoskonałych i skłonnych do grzechu ludzi na 



tyle, by się dla nich poświęcić. Swymi narodzinami a potem śmiercią próbował 

nas nauczyć miłości, tolerancji, umiejętności wybaczania. Nie zapominajmy o 

tym, zasiadając do wigilijnego stołu. Poświęćmy ten czas najbliższym i nie 

złośćmy się, że musimy śpiewać kolędy zamiast przechodzić kolejny „lewel” w 

naszej ulubionej grze komputerowej. Tylko chwile spędzone z kochanymi przez 

nas osobami mają znaczenie i nadają naszemu życiu sens. Czy po latach, gdy 

zabraknie nam naszych bliskich, wspominać będziemy zdobycie 29 „lewelu”, 

czy wigilię, spędzoną w gronie bliskich, kochanych osób? Na to pytanie musicie 

odpowiedzieć sobie sami. 
Kasia Borzyszkowska z klasy 6e we współpracy z redakcją  

 

 

 

 
Kochani Czytelnicy! 

Niech z okazji  
Świąt Bożego 

Narodzenia 
w Wasze życie wkroczy  

szczęście, 
zdrowie 

 i wszelka pomyślność,  
a w Waszych domach  

zapanuje 
wspaniała, cudowna 

atmosfera! 
Świąt wypełnionych 
radością, miłością, 

niosących 
pokój i odpoczynek życzy 

           redakcja „Piątaka” 
 


