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Do wigilii Bożego Narodzenia pozostało zaledwie kilka dni. To doskonały czas na składanie 

świątecznych życzeń. Z wyjątkowym, muzycznym upominkiem odwiedziły dziś (środa, 17 

grudnia) redakcję „Tematu Szczecineckiego” uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 

Mickiewicza w Szczecinku.  

Rozśpiewane pomocnice Mikołaja: Hania Brusiło, Maja Chaberek, Zosia Nowacka i 

Małgosia Wilczyńska należą do szkolnego zespołu muzycznego ”Primo”, prowadzonego 

przez Teresę Dybowską, gdzie na co dzień pod czujnym okiem opiekunki doskonalą swój 

muzyczny warsztat. Śpiewając, dziewczęta złożyły wszystkim życzenia wesołych świąt 

Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.  
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Wyjątkowe życzenia od uczniów SP 1 dla 

iszczecinek.pl i Czytelników 

fot. iszczecinek.pl  

Miły akcent spotkał dziś naszą redakcję. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama 

Mickiewicza w Szczecinku złożyli nam i naszym Czytelnikom wyjątkowe życzenia 

świąteczno noworoczne, którymi się z Wami dzielimy. 

"Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok. 

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zmierzenia, dążenia 

zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań." 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy i Uczniowie 

Szkoły podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku 

  

Do życzeń dołączony został utwór świąteczny w wykonaniu dziewczynek z zespołu wokalno 

- instrumentalny PRIMO działającego przy SP 1. 
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Dzieci z SP1 w Szczecinku wyśpiewują 

życzenia świąteczne [wideo] 

Dodano: 17 grudnia 2014, 17:15 Autor: Rajmund Wełnic  

Dzieci z SP1 w Szczecinku 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku odwiedzili naszą redakcję ze świątecznymi 

życzeniami i piosenkę.  

 

(fot. Rajmund Wełnic) 

Miłą niespodziankę sprawiły nam dziewczęta z "jedynkowego” zespołu wokalnego Primo, 

które w świątecznych przebraniach wpadły do szczecineckiej redakcji "Głosu” zaśpiewać i – 

z naszym pośrednictwem - złożyć wszystkim życzenia udanych i spokojnych świąt Bożego 

Narodzenia.  

 

Dziękujemy i dołączamy się do życzeń. 
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