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W tym numerze: 

Promyk, nr XXIV 

„Promyk” gazetka szkolna 

wydawana przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. św 

Franciszka z Asyżu. 

Krótka historia Świętego Mikołaja. 

   Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy w gru-

dniowym wydaniu naszej gazetki, chciałabym 

przypomnieć Wam sylwetkę świętego Mikoła-

ja. Kim był i co robił? Otóż był biskupem.  

Uważany był za szlachetnego człowieka i  

dobrego chrześcijanina. Z pochodzenia był 

Grekiem i mieszkał w Mirze. Słynął z licznych 

dobrych uczynków wobec ubogich i potrzebu-

jących. Nie wpadał przez komin, nie pohuki-

wał, nie miał reniferów, ale miał bardzo dobre 

serce i wrażliwość na potrzeby drugiego czło-

wieka. Zmarł w opinii świętości  

i został ogłoszony świętym.  

   Współczesny Mikołaj, którego znamy dzisiaj 

troszkę różni się od swojego poprzednika. Bo 

kto z nas, nie rozpoznałby wesołego, starszego 

pana w czerwonym kubraku, z długą, siwą 

brodą. Oczywiście ważne są też renifery 

(szczególnie Rudolf z czerwonym nosem) i 

sanie z głośno dzwoniącym dzwoneczkami. 

Ważne, że Mikołaj co roku jest wśród nas  

i obdarza nas nawet drobnymi podarunkami 

l u b  r ó z g ą ,  j e ż e l i  b y l i ś m y  

niegrzeczni przez cały rok.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Przygotowała:  
Uczennica I. Stępniak przy współpracy  

z n-cielem M. Zgieb 
 

„Do broni za Polskę, za krew, za lata niewoli i nędz (…)” 

 Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe 

dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzed-

nie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie. 

Mając na względzie miłość do naszej Ojczyzny w dniu 

20.11.2014r. odbył się wieczorek poetycki o tematyce 

patriotycznej pt. „Strofy o Ojczyźnie”, w którym ak-

tywnie brali udział wychowankowie grup wychowaw-

czych. Wychowankowie pięknie recytowali wiersze 

oraz słuchali patriotycznych pieśni. Kunszt recytator-

ski wychowanków został nagrodzony gromkimi bra-

wami zgromadzonych słuchaczy. Pan Robert Sierajew-

ski– kierownik ds. wychowawczych, uwzględniając 

zaangażowanie i odpowiednie przygotowanie do recy-

tacji postanowił nagrodzić wszystkich uczestników 

poprzez wręczenie grupowych dyplomów oraz indywi-

dualnych słodkich upominków dla każdego wycho-

wanka biorącego udział w wieczorku poetyckim. 

Przygotowała: K. Grzywacz-opiekun SW 

Ważne tematy: 

 Bezpieczny Sylwester 

2014/2015. 

 Międzynarodowy Dzień  

 Wolontariusza. 

 SOS dla zdrowia!!! 

 Dokarmiajmy zimą ptaki! 

 Andrzejki 2014r. 

 Zrób to sam! 

 

 



Justyna Matuszczak: Dzień dobry, w 

imieniu redakcji „Promyka”, chciała-

bym zadać Panu kilka ważnych i po-

ważnych pytań:) 

Pan Robert Sierajewski: Odpowiem na 

wszystkie pytania– słowo honoru:) 

J.M.: Jak długo pracuje Pan w naszej 

szkole? 

P. R. S.: O ho ho… Bardzo długo, już 

24 lata. Ależ ten czas szybko zleciał. 

J.M.: Czy praca z młodzieżą jest trudna, 

da się z nami wytrzymać?  

J.M.: Zadałaś mi bardzo trudne pytanie. 

Powiem tak: praca jest zawsze satysfak-

cjonująca, gdy się ją lubi  i szanuje oso-

by, z którymi się pracuje– w tym przy-

padku Was droga młodzieży. 

J.M.: Teraz szybki powrót do przeszło-

ści: kim chciał Pan zostać w dzieciń-

stwie? 

P. R. S.: Chciałem zostać lekarzem i 

pomagać ludziom. Ale zostałem nauczy-

cielem:) i bardzo się z tego cieszę. 

J.M.: A po ciężkim dniu pracy, jaki ma 

Pan sposób na relaks? 

P. R. S.: Praca na działce oraz hodowla 

ptaków, uprawa roślin– to moje antido-

tum na całe zło:) Po prostu lubię kontakt 

z naturą. 

J.M.: A lubi Pan czytać książki? 

P.R.S.: Czasami przeczytam jakąś inte-

resującą książkę, jednak najbardziej 

wolę popracować na działce. 

J.M.: Teraz najtrudniejsze pytanie. 

Gdyby spotkał Pan świętego Mikołaja

– o jakie prezenty by Pan poprosił? 

P.R.S.: Rzeczywiście trudne pytanie, 

ale poprosiłbym o takie dary dla Was, 

które wydaje mi się są najważniejsze 

dla wszystkich– o wspaniałe rodzinne 

święta w kręgu najbliższych, o zdro-

wie, o  jakieś drobiazgi dla każdego z 

Was, a co dla niektórych o rózgi:) 

J.M.: Dziękuję za rozmowę i życzę 

wytrwałości w dalszej pracy:) 

 

Wysłuchały: Uczennica J. Matusz-

czak i n-ciel M. Zgieb 

Gdzie się spełnił cud; 

Gdzie się spełnił cud. 

 

Cicha noc, święta noc; 

Narodzony Boży syn; 

Pan wielkiego majestatu; 

Niesie dziś całemu światu 

Odkupienie win; 

Odkupienie win”. 

 

Przygotowała: M. Zgieb 

Moi Drodzy oto fragment najpopu-

larniejszej kolędy świata:  

„Cicha noc, święta noc; 

Pokój niesie, ludziom wszem ; 

A u żłóbka Matka Święta; 

Czuwa sama uśmiechnięta; 

Nad dzieciątka snem; 

Nad dzieciątka snem. 

 

Cicha noc, święta noc; 

Pastuszkowie od swych trzód; 

Biegną wielce zadziwieni; 

Za anielskim głosem pieni; 

Poznajmy się bliżej. Wywiad z kierownikiem internatu– panem Robertem Sierajewskim 

miesiąca. Z tej okazji, zwłaszcza gdy 

pierwszy dzień miesiąca był jedno-

cześnie pierwszym dniem roku, skła-

dano sobie życzenia i śpiewano oko-

licznościowe pieśni. Kolędy, czyli 

pieśni o tematyce Bożonarodzenio-

wej, zaczęły powstawać prawdopo-

dobnie dopiero w XIII wieku. U 

schyłku średniowiecza pojawiły się 

znane nam dzisiaj tradycje świątecz-

nej szopki, jasełek czy właśnie śpie-

wania kolęd. Najstarsze kolędy przy- 

pisuje się św. Franciszkowi. Niestety 

nie dotrwały do naszych czasów.  

Najpopularniejsza kolęda to "Stille Na-

cht" (Cicha noc). Zrobiła międzynaro-

dową karierę, jest znana na całym świe-

cie. Przetłumaczono ją na około 300 

języków i wszędzie została zaakcepto-

wana. Po raz pierwszy została wykona-

na 24 grudnia 1818 r. w kościele św. 

Mikołaja w Oberndorfie, małej wiosce. 

Autorem słów był ks. Joseph Mohr 

(1792-1848), wikary. Muzykę napisał 

F.X. Gruber (1787-1863), organista. 

Moi Drodzy opowiem Wam troszkę 

ciekawostek o kolędach i pastorałkach. 

Większość kolęd to utwory bardzo stare, 

liczą sobie 200 albo 300 lat. A mimo to 

nie są zabytkami, słuchanymi od czasu 

do czasu tylko w salach koncertowych. 

Są wciąż żywe, chętnie je śpiewamy, jak 

najnowsze przeboje. Moda na nie nigdy 

n i e  p r z e m i n i e . 

Niektóre przypominają uroczyste hymny 

kościelne, inne wzruszające kołysanki 

albo wesołe przyśpiewki. Mają proste 

melodie i słowa. W starożytnym Rzymie 

słowo calenda oznaczało pierwszy dzień 

        Historia kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych. 
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Przygotowała: E. Borowska, lider  
Zespołu Wychowawczego 

Z kalendarza świąt nietypowych: 05.12.– Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

                 Szanujmy zdrowie— SOS dla zdrowia !!!      

                                Strefa kultury!!! 

Promyk, nr XXIV Str. 3 

Odporność– pięć sposobów na 

wzmocnienie odporności organizmu. 

Odporność jest obniżona, jeśli często 

łapiesz infekcje, szybko się męczysz, 

ź l e  s y p i a s z . 

1. Sen i wypoczynek wzmacniają od-

porność– przemęczony organizm jest 

podatniejszy na różne infekcje. 

2. Rezygnacja z używek wspomaga 

układ odpornościowy. Duże ilości  

 kawy, herbaty, nikotyny, alkoholu 

niszczą organizm. 

3. Hartowanie organizmu to pod-

stawa budowania odporności. 

Sprawdza się np. brodzenie w zim-

nej wodzie. 

4. Doskonałą receptą na zwiększe-

nie odporności jest aktywność fi-

z y c z n a . 

 

5. Odpowiednia dieta wzmacnia 

Drodzy Czytelnicy zapraszamy Was na przygodę z Bellą i Sebastianem. 

Historia tytułowych bohaterów rozgrywa się w pięknych plenerach pewnej 

alpejskiej wioski. Sebastian – 8-latek o dobrym sercu i wątłym ciele – ma 

mnóstwo wolnego czasu i żadnych przyjaciół. Pewnego dnia po okolicy 

zaczynają krążyć doniesienia o bestii, która pożera owce i atakuje ludzi. 

Kiedy Sebastian osobiście spotyka potwora, orientuje się, że opowieści 

dorosłych są mocno przesadzone. Bestia okazuje się jedynie zdziczałym i 

skrzywdzonym psem, a przy tym niezastąpionym przyjacielem. Miejscowi 

nie ustają jednak w próbach upolowania szkodnika. W tle toczy się druga 

wojna światowa.  

Polecam gorąco!    Przygotował: K. Zdrojewski 

Kalendarz świąt nietypowych przypomina, że dziś obcho-

dzimy  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

Moi Drodzy wiecie kim jest wolontariusz?  

"Wolontariusz" to osoba, która podejmuje świadomie, 

dobrowolną działalność na rzecz innych ludzi, wykracza-

jącą poza więzy rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. 

Osoba która niesie pomoc w codziennych, życiowych 

sytuacjach, wspiera potrzebujące osoby, pomaga im w 

codziennych sprawach lub współpracuje ze społecznymi 

organizacjami, których zadaniem jest niesienie pomocy 

najbardziej potrzebującym. 

Wy też możecie zostać wolontariuszami. Informacje na 

temat wolontariatu możecie znaleźć na stronie interneto-

wej:  

wolontariat.waw.pl 

odporność!!! Należy jeść dużo 

owoców i warzyw:) 

Moi Drodzy, pamiętajcie o tych 5 

prostych sposobach wzmacniających 

odporność, a  będziecie zdrowi!!! 

 
Przygotowała: M. Zgieb  



 Drogie Koleżanki i Koledzy już za 

trzy tygodnie Boże Narodzenie. Stół 

wigilijny jest jednym z ważniejszych 

elementów Świąt. To przy nim składa-

my sobie co roku życzenia i zasiadamy 

do kolacji wigilijnej z najbliższymi oso-

bami. Stół stanowi wizytówkę domu, 

dlatego tak ważne jest ozdobienie go na 

szczególne okazje. Oprócz tradycyjnych 

12 potraw, dodatkowego talerza dla 

niespodziewanego gościa, czy też odro-

biny sianka pod  obrusem, nie powinno  

 zabraknąć ozdób i dekoracji. Do 

dekoracji mogą nam posłużyć bombki, 

świece, szyszki, gałązki, lub już gotowe 

stroiki. Podczas ozdabiania stołu pamię-

tajmy o świadomym łączeniu kolorów.  

 

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 ! 

Jak udekorować stół na Wigilię? 

 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 2014/2015. 
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Najczęściej spotyka się połączenie złota 

z bielą, czy też srebra z błękitem. Takie 

zestawienie jest niezwykle estetyczne i 

pieknie komponuje się ze szkłem i tale-

rzami. Czerwień i zieleń symbolizują 

Adwent i Boże Narodzenie. Zielony jest 

kolorem nadziei oraz wierności, a czer-

wony symbolizuje krew Chrystusa. 

Czerwień doskonale współgra z zielenią. 

Do stroiku warto wykorzystać żywe 

gałązki choinki, które dodatkowo wypeł-

nią Wasz dom zapachem świąt i lasu.  

Życzę Wam wielu pomysłów na piękną 

dekorację wigilijnego stołu:) 

 
Przygotowała: uczennica I. Stępniak  

przy współpracy  z n-cielem, p. M. Zgieb  

- nie podchodź przez 10-30 min., 

-  nigdy nie próbuj odpalać po-

nownie, 

- podnoszenie petard, które wybu-

chają z opóźnionych zapłonem to 

najczęstsza przyczyna wypad-

ków!!! 

NIE POCHYLAJ SIĘ: 

- nie należy pochylać się nad fajer-

werkami przy odpalaniu, ani też 

po skończonym efekcie, 

-  zbyt wczesne odpalenie może 

poparzyć Twoją twarz!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: J. Skrzydłowska, lider 

Zespołu Profilaktycznego 

RAKIETA LECI Z PATYKIEM: 

- należy ją umieścić w butelce lub w 

specjalnej wyrzutni,  

- 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. 

  



 Drodzy Czytelnicy wyjaśnię 

Wam pojęcie AGRESJI i PRZE-

MOCY.      

  Agresja – to każde zamierzone 

działanie, które ma na celu wy-

rządzenie komuś bólu, szkody, 

straty . Jest to każde zachowanie, 

które powoduje krzywdę drugiej 

osoby lub własną. Agresywne 

zachowania to między innymi: 

niszczenie swoich lub cudzych 

rzeczy, sprzętu szkolnego, draż-

nienie zwierzęta.  

Przemoc– to działanie lub przed-

sięwzięcie, które zmierza do zra-

nienia innego człowieka lub isto-

ty żywej albo uszkodzenia  rze-

czy. 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Profilaktyczny 

Relaksacja, wyciszenie, słuchanie 

muzyki – pozwalają ukoić zmysły, 

ostudzić emocje i skoncentrować 

się na swoim wnętrzu: poznaniu 

niezaspokojonych potrzeb i niezre-

alizowanych oczekiwań. 

-Głębokie oddechy. 

-Odliczanie od 10- 1. 

Promyk, nr XXIV Str. 5 

„Nalejcie wosku na wodę, 
                                                                                               

Ujrzyjcie swoją przygodę. 
                                                                             

Słuchałam od swej macierzy, 
                                                                             

Gdy która zmówi pacierze 
                                                                             

W wigilię Andrzeja świętego, 
                                                                            

Ujrzy oblubieńca swego.” 
  W dniu  24 listopada 2014r. odbyły się 

wewnątrzgrupowe wróżby andrzejkowe 

zorganizowane dla  wychowanków grup 

wychowawczych. Celem było przede 

wszystkim kultywowanie obyczajów i 

tradycji związanych z przepowiadaniem 

przyszłości. Był to również sposób 

na miło spędzony wieczór poprzez 

udział we wspólnej zabawie. Przygo-

towane konkursy oraz zabawy do-

starczały wiele radości i cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. Był to 

magiczny wieczór,  podczas którego 

wychowankowie poprzez wspólną 

zabawę uczyli się koleżeństwa i sza-

cunku do swoich rówieśników i 

młodszych kolegów/koleżanek. 

 

Przygotowała: K. Grzywacz  
opiekun SW 

 

 

 

 

 

 

Jak sobie radzić z agresją i przemo-

cą?  

Skuteczna komunikacja – stosuj 

komunikaty „Ja”, czyli mów o swo-

ich emocjach i potrzebach, a nie 

obrażaj innych.  

Spotkanie z psychologiem szk-

olnym/pedagogiem szkolnym – 

kiedy nie panujesz nad swoimi 

emocjami i reakcjami, możliwe, że 

potrzebujesz pomocy specjalisty. 

Nie wstydź się poprosić o pomoc. 

Wysiłek fizyczny, praca, sport – 

pomagają pozbyć się negatywnego 

napięcia emocjonalnego i nabrać 

dystansu do sytuacji.  

Andrzejki 2013/2014r.  

Przygotowała: M. Zgieb 



                               Ekoludzik :) -Dokarmiajmy ptaki zimą. 

Moi Drodzy przypominam Wam, że zimą 

ptaki mają utrudniony dostęp do pokarmu i 

musimy je w tym wspierać. Należy przy tym 

pamiętać, aby robić to systematycznie, o sta-

łej porze, najlepiej rano. Miejsca w których 

dokarmiamy ptaki muszą być ustronne i ci-

che. Nie wolno dokarmiać ptaków na balko-

nach w blokach, ponieważ będą one zanie-

czyszczać parapety i fasadę budynku i tym 

sposobem wywoływać niechęć, zarówno do 

siebie, jak i do osób dokarmiających. We 

własnym domu lub ogródku możemy posta-

wić karmnik– możemy założyć „ptasią sto-

łówkę”.  
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  Zrób to sam– pomysł na prezent bożonarodzeniowy!                       

Pamiętajcie, że należy dbać                           

o porządek w karmniku, resztki trzeba 

usuwać, aby nie narazić ptaków na cho-

roby i pasożyty. Ptaki lubią nasiona sło-

necznika, maku, siemienia lnianego, pro-

sa murzyńskiego, pszenicy, kukurydzy 

oraz rzepaku, orzechy drobno siekane, 

jabłka, rodzynki a nawet owoce z kom-

potów. Sikorkom podajemy słoninę. Pta-

ki wodne chętnie zjadają paszę dla kur, 

gotowany ryż, kaszę i ziemniaki, tartą 

marchew, płatki owsiane. Warto też za-

dbać o dostęp do czystej, nie zamarznię-

tej wody. 

Przygotował: R. Sierajewski 

Chyba nikt z Was nie ma żadnych wątpli-

wości co do tego, że najlepszym prezen-

tem jest ten podarowany od serca, z uczu-

ciem, ten który ma duszę.  

Jak zrobić album na zdjęcia z segregato-

ra? 

Potrzebne rzeczy: segregator, kartki pa-

pieru technicznego, wybrana tkanina, 

taśma dwustronna, zdjęcia, koszulki, dłu-

gopis, metr krawiecki, szpilki, igła, nitka, 

nożyczki.  

Rozłóż wybraną tkaninę. Połóż na niej 

otwarty segregator i odmierz, ile potrzeba 

Ci tkaniny, aby zrobić okładkę na segre-

gator. W razie potrzeby odetnij zbęd-

ny materiał. Zrobisz to w prosty spo-

sób zaginając materiał na okładkę 

segregatora. 

 

 

Zaznacz szpilkami, na ile powinien 

być zagięty materiał. Następnie wyj-

mij ze środka segregator i zszyj mate-

riał. Pamiętaj, aby zaobrębić go na 

końcach, żeby się nie strzępił.  

 

Jak już obwoluta z materiału będzie go-

towa, załóż ją na segregator.  

 

 

 

 

 

 

Na samym końcu ponaklejaj na kartki 

papieru technicznego (w wybranym ko-

lorze) zdjęcia. Przymocuj je za pomocą  

dwustronnej taśmy klejącej.  

Podpisz każde zdjęcie.  

 

 

 

 

 

 

Włóż do koszulek i zepnij w segregato-

rze.  

Moi Drodzy w ten sposób uporządkuje-

cie zdjęcia leżące gdzieś w pudełkach, a 

przy okazji możecie sprawić najbliż-

szym niezapomniany podarunek, który 

nie obciąży Was zbyt dużymi kosz-

tami.  

Pamiętajcie– prawdziwy prezent 

to nie ten największy i najdroższy, 

ale taki, który jest dany ze szcze-

rego serca:)  

 

Życzę powodzenia w wykonaniu 

albumu! 

 

 

 

Przygotowała: M. Zgieb 



                                     Coś na ząb... 

                                         Grudniowi solenizanci: 

Solenizanci: 
Piotra, Jana, Mikołaja, Bogdana, Eweliny,  

Konrada, Adama, Ewy, Floriana, Łukasza,  

Sylwestra 

Czy Wiecie, że Ewelina to imię pochodzenia celtyckiego 

(radość, światło) lub wywodzące się z hebrajskiego imienia 

Ewa, od słów hajja lub hawwa (wzięta od męża lub dająca 

życie).  

 

Przysłowie na grudzień:  

Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfi-

ty.  

Strzelec (23.11.-21.12.) 

 

Z nadejściem jesieni Strzelce zabiorą 

się za porządki, zmiany i rewolucyj-

ne decyzje. Uda ci się przeforsować 

pomysły, do jakich od dawna się 

zabierałeś. Uwierz w swoje siły, bo 

planety patrzą na ciebie przychyl-

nym wzrokiem. 

Koziorożec (22.12.-19.01) 

Osoby spod tego znaku są powścią-

gliwe w okazywaniu uczuć. Zanim 

powiedzą, że kogoś kochają, musi 

upłynąć długi czas. Życie Kozioroż-

ców podporządkowane jest rozsąd-

kowi. Choć Koziorożce wydają się 

być sztywni i zamknięci w sobie, to 

wbrew pozorom lubią się bawić i są 

towarzyscy. 

                                      Horoskop. 

Promyk, nr XXIV Str. 7 

„Pierniki” 
 
Składniki: 
-125 g Kasi 

-25 g miodu 

-1/2 szkl cukru 

-5 łyżeczek przyprawy do piernika 

-50 dkg mąki 

-1 łyżeczka proszku do pieczenia 

-1 łyżeczka kakao 

-2 jajka 

Przygotowanie: 

W rondelku rozpuszczamy ma-

sło z miodem, przyprawą do 

 piernika i cukrem. Odstawić do wy-

studzenia. Na blacie wysypujemy 

przesianą przez sitko mąkę, kakao     

i proszek do pieczenia. Dodać ostu-

dzone masło i jajka. Dokładnie za-

gnieść. Ulepić kulę i odstawić na      

2 godz. do lodówki. Odkrawać pla-

stry ciasta i rozwałkowywać na ok 5 

mm na podsypanym mąką blacie. 

Wycinać kształty pierniczków. Piec 

w 180 C przez ok 10-15 min w za-

leżności od grubości pierniczków. 

 

SMACZNEGO!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: uczennica ZSZ   

D. Stempniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: M. Modelska 

 

To nic, że zima, 

Że śnieżek prószy, 

I nie za długo święta, 

Niech Wasze serca miłość wzruszy, 

I radość zagości w duszy… 

 

 

Wszystkiego najlepszego życzy Zespół Redakcyjny! 

 

 



 

Gdy w Wigilijną Noc gwiazdy rozbłysną na 

niebie, 

Pomyślcie, jak warto docenić, że mamy dziś 

siebie. 

Że mamy do kogo słać świąteczne życzenia 

–  

Zdrowia, Szczęścia i Wszelkiego           

Spełnienia. 

Że doceniamy nawet najdrobniejszy         

podarek, 

Że Wigilia i Święta to okres cudownych   

historii, marzeń i bajek. 

By w Waszych sercach zawsze tlił się      

nadziei promyczek, 

Z całego serca Redakcja „Promyka” Wam 

tego życzy!  

 

 

 

SOSW Nowe Miasto  

n/Pilicą 

„Spraw, aby każdy dzień miał 

szansę stać się 

najpiękniejszym dniem 

Twojego życia.” 

Jesteśmy w sieci web- 

www.osw-franciszek.pl 

            Zespół Redakcyjny  „PROMYKA 
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