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„W maleńkiej stajence, w dalekim Betlejem

Przyszedł nam Jezus i przyniósł zbawienie

W maleńkiej stajence, w maleńkim mieście

Przyszedł Zbawiciel, przyszedł nareszcie...”

Boże Narodzenie to czas radości, kolędowania i spotkań w gronie rodziny, znajomych...

My również, jako „szkolna rodzina SLO” spotkaliśmy się w ubiegły piątek – 20 grudnia na
tradycyjnej szkolnej wigilii. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi: panem burmistrzem Pawłem
Bajem, radnym p. Pawłem Ślęzakiem, p. dyr. ZEAS-u Katarzyną Wajdą, gronem
pedagogicznym i uczniami naszego SLO mogliśmy spędzić ten dzień w wyjątkowej świątecznej
atmosferze.

fot. Bartłomiej Krzyśko, klasa 2B

Oprócz wspólnego kolędowania, składania sobie życzeń płynących prosto z głębi naszych serc
mogliśmy obejrzeć jasełka w wykonaniu naszych szkolnych aktorów J Reżyserem i osobą
odpowiedzialną za przebieg całej inscenizacji był nasz katecheta – ksiądz Wacław.
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Nasi koledzy i koleżanki zachwycili nas swoimi zdolnościami aktorskimi jednocześnie ukazując
nam drzemiące w nich ukryte talenty. Wydźwięk tych jasełek był bardzo współczesny i
realistyczny… po ich obejrzeniu każdy z nas mógł zadać sobie pytanie: „ A gdzie i w kim ja
znajduję dzisiaj Maleńką Dziecinę?”

Po obejrzeniu jasełek mogliśmy poczuć smak i zapach zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia
. Kubeczek gorącego czerwonego barszczyku i pierożki z kapustą pozwoliły nam na chwilę
poczuć
się jak na wigilijnej kolacji w gronie rodziny
.

Podczas tego spotkania pan burmistrz razem z panią dyr. Dorotą Depą wręczyli podziękowania
naszym kolegom, którzy brali udział w akcji wolontariatu „Wspólnie przeciw białaczce”. Także
nasze mistrzynie koszykówki zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz uściskiem dłoni przez
pana burmistrza...

Wspólne kolędowanie zakończyło to nasze spotkanie… Spotkanie pełne radości, uroku i magii
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia...

Boże Narodzenie to cudowny czas.
Wszyscy już czekają na choinki blask.
Na jej świeży zapach i kolorów moc.
Na pierwszą gwiazdkę
i tę cudowną wigilijną noc.
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
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