NASZE POLSKIE BETLEJEM...

W środę 22 grudnia ‘2010 uczestniczyliśmy w szkolnych jasełkach pod tytułem NASZE POLSKIE BETLEJEM .
To uroczyste spotkanie uświetniła obecność wyjątkowych gości.

Wśród nich należy wymienić: ks. proboszcza – Henryka Trzaskowskiego, burmistrza G. i M. – p. Sławomira Chmielewskiego,
przewodniczącego Rady Gminy – p. Jarosława Zawalicha, liczne grono radnych, emerytowanych nauczycieli naszej szkoły oraz
przedstawicieli rodziców, na czele z przewodniczącym R. R. – p. Robertem Krawczykiem.

W przedstawieniu nie zabrakło starannie wykonanej stajenki, żłóbka, a przy nim Józefa i Marii. Byli także aniołowie,
pastuszkowie oraz Trzej Królowie ze złotem, kadzidłem i mirrą. Nie można zapomnieć również o efektownej dekoracji i
niezwykle bogatej oprawie muzycznej naszych jasełek.

Milena Kołodziejczyk i Paweł Barański spisali się w swoich rolach znakomicie!!!

W imieniu uczniów Gimnazjum i Liceum Asia Kujat i Ada Trawczyńska złożyły zebranym ciepłe świąteczne życzenia.

Następnie wraz z Olą Kurcińską, Kamilem Ścisłowskim i Dawidem
Michalakiem symbolicznie przełamali się opłatkiem z dyrekcją szkoły i
zaproszonymi gośćmi.

Pan Sławomir Chmielewski wyraził swój podziw
dla młodych artystów. Pogratulował organizatorom
spotkania pomysłowości. W swoim wystąpieniu
odwołał się też do tekstów i utworów wykorzystanych w jasełkach.

Dyrektor – p. Dariusz Sańpruch – nagrodził uczestników szkolnego
konkursu na najładniejszą szopkę. Zwyciężył uczeń klasy 1a
gimnazjum – Damian Dziadak, drugie miejsce zajął Tomek Dąbrowski
(3a gimnazjum), trzecia nagroda przypadła w udziale siostrom
Magdalenie Bobie (IIB LO) i Adrianie Bobie (1a gimnazjum). Wśród
wyróżnionych znaleźli się także: Katarzyna Prykiel (1a), Kamila
Kowalska (1a), Paweł Wangryn (1a).

To, co humor nam poprawia, zwykle słodkie bywa
Dzięki szczególnej uprzejmości i hojności Zakładu
Produkcyjnego Ferrero Polska dyrekcja szkoły
zgotowała wszystkim uczestnikom imprezy słodką
niespodziankę – czekoladowe jajka i pyszne batony
Nikt nie potrafił odmówić pogodnie uśmiechniętym
Mikołajkom i Mikołajom Odchudzać zaczniemy
się dopiero po świętach

Podziękowania p. dyrektora
dla organizatorek jasełek:
p. dyrektor Jolanty Tomczyk,
p. dyrektor Urszuli TomaliKujat,
p. Edyty Mydłowskiej,
p. Lidii Kosatki,
p. Beaty Kotlarz,
p. Marioli Kuźmy,
p. Katarzyny Frączak-Bartuszek,
p. Anny Woźnicy,
p. Agnieszki Kłujszo-Juścikowskiej.

Po części oficjalnej dyrekcja, wszyscy zaproszeni goście
oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły udali się na
wspólną wigilię. Tę część spotkania rozpoczęły wzajemne
życzenia. Po nich przystąpiono do kosztowania
tradycyjnych polskich potraw Na świątecznie
udekorowanym stole królowała ryba pod kilkoma
postaciami, pierogi z kapustą i grzybami oraz czerwony
barszcz. Całość uzupełniały słodkości i owoce

Zaproszeni goście, w tym przedstawiciele władz
gminy, członkowie Rady Rodziców i
emerytowani nauczyciele nie szczędzili miłych
słów pod adresem szkoły, jej dyrekcji, nauczycieli
i uczniów. Wyrazili swoją wdzięczność za
zaproszenie na wspaniałe jasełka i poczęstunek.

Miłym momentem były życzenia i kwiaty od rodziców dla
p. dyrektora z okazji jego imienin.
P. Dariusz Sańpruch poczęstował zebranych okazałym tortem

Spotkanie wigilijne zakończyło wspólne kolędowanie przy
dźwiękach muzyki w wykonaniu niezastąpionej pani Marioli
Kuźmy

Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa,
przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak.

Red. Szkolne Halo
Fot. Jarosław Mydłowski

