W PRZEDDZIEŃ BOŻEGO NARODZENIA

Dzień 22 grudnia w naszym gimnazjum upłynął w przedświątecznym nastroju. Tradycyjnie już
uczniowie i nauczyciele spotkali się, by w ten magiczny czas wspólnie obejrzeć jasełka. Na
scenie znajdowała się szopka betlejemska, w niej żłóbek z Jezusem, przy nim Józef i Maryja.
Jednak tradycyjne jasełka zastąpił w tym roku montaż słowno-muzyczny pt. „Wierszem i kolędą
rozważajmy tajemnicę Bożego Narodzenia”, bo jak na wstępie powiedziała prowadząca
Wiktoria Widulińska: „Stojąc w obliczu tajemnicy Bożego Narodzenia, trzeba, byśmy
kontemplowali tę niezwykłą prawdę o przyjściu do nas Jezusa”.

Wystąpiła 26-osobowa grupa uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Wiktor Bajor, Piotrek
Głogowski, Julka Grudzień, Kuba Norek, Natalia Nowosielska, Karolina Pakosz, Ola Seta,
Magda Sompolska, Iza Włodarczyk, Weronika Woźniak i ILona Wrzesień recytowali poezję
polską i obcą z różnych okresów literackich. Oprawę muzyczną stanowiły kolędy i pastorałki,
zarówno w tradycyjnych, jak i nowatorskich aranżacjach, śpiewane przez solistki: Zuzię
Kacperską, Julkę Łochowską, Karolinę Marasek i Karolinę Pakosz oraz chór: Angelikę Bucką,
Julkę Czernik, Patrycję Dąbrowską, Igę Kacperską, Paulinę Młodawską, Milenę Nowocińską i
Kingę Zamarię. Towarzyszyła im orkiestra w składzie: Patrycja Dąbrowska, Zuzia Kacperska,
Julka Łochowska, Krystian Mandecki, Wiktor Markiewicz, Karolina Pakosz, Kuba Sokołowski,
Kamil Stefański i Kuba Wrzesień. Młodych wykonawców przygotowywali do występu panowie
Marek Dereń i Karol Sionek.

Po ogólnym spotkaniu na sali gimnastycznej przyszedł czas na wigilijne spotkania klasowe. Nie
zabrakło na nich łamania się opłatkiem, świątecznych życzeń oraz takich potraw, jak śledź czy
ryba po grecku. Towarzyszyły im bożonarodzeniowe dekoracje, przygotowane na konkurs w
ramach całorocznego turnieju o tytuł Super Klasy. W tym roku( drugi raz z rzędu) wyróżnienie
otrzymała 2d.

Kolejną szansą na zdobycie punktów dla swojej klasy będzie udział w konkursie kolęd i
pastorałek, który odbędzie się 29 stycznia, w ostatnim dniu nauki przed feriami. Ponieważ
wśród gimnazjalistów nie brakuje mistrzów śpiewu i gry na różnych instrumentach (co można
było usłyszeć m.in. podczas Szlachetnego Koncertu Talentów czy koncertu WOŚP), zapowiada
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się niezła rywalizacja i niezła uczta muzyczna.
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