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Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny, czas miłości i pokoju. Ludzie sobie
bliscy gromadzą się przy wspólnym stole, dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia.
W szkole także jest to okres wyjątkowy. Dzieci z wielkim wzruszeniem ubierają choinki w
klasach, własnoręcznie wykonują ozdoby i dekorują nimi sale i korytarze szkolne, pod
opieką nauczycieli przygotowują jasełka i z niecierpliwością czekają na te wyjątkowe
Święta.
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Tegoroczna szkolna uroczystość związana ze Świętami Bożego Narodzenia miała szczególny
charakter, ponieważ rok 2018 był rokiem jubileuszowym – obchodziliśmy w nim setną rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji nasi uczniowie klas Ia , IIIa i IIIb wraz z
zespołem wokalno-instrumentalnym przygotowali i przedstawili „Polskie jasełka” z głębokim,
patriotycznym przesłaniem. Odbywały się one pod hasłem: „Jezu, błogosław Ojczyznę miłą”.
Autorkami i pomysłodawczyniami przedsięwzięcia były
p. Marta Szczepek, p. Urszula Szelest
i
p. Anna Szczepek
. Szkolna premiera „Polskich jasełek” miała miejsce 21 grudnia 2018 r., natomiast
5 stycznia 2019 roku zostały one powtórnie zaprezentowane
na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym dla seniorów.

„Polskie jasełka” nie przypominały tradycyjnych jasełek, ponieważ były oparte przede
wszystkim na muzyce i tańcu, co wprowadziło wszystkich w świąteczny nastrój.
Słów było mało, za to przepiękne kolędy w wykonaniu naszych uczniów oraz zaprezentowane
tańce narodowe stanowiły niezwykłe połączenie tak charakterystycznej dla większości z nas,
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Polaków, miłości Boga i Ojczyzny. Dopełnieniem jasełkowego przedstawienia była piękna i
jakże wymowna dekoracja przedstawiająca naszą małą Ojczyznę. Jej autorkami były panie:
Marta Szczepek, Anna Szczepek i Barbara Zubel
. Nad oprawą muzyczną, jak zwykle czuwali
p. Mieczysław Dąbrowski p. Daniel Dyka
. Nasi utalentowani, młodzi artyści, którzy zaprezentowali swoje zdolności wokalne oraz
instrumentalne to:
Oliwia Buczkowicz, Julia Rymarowicz,
Patrycja Korab, Kornelia Dereń, Anna Rzepka, Kamil Kobylak, Blanka Buczkowicz, Jakub
Dereń.

{slimboximages/stories/akademie/jaselka/2018/jaselka14_1.jpg,images/stories/akademie/jaselka/2018
{slimboximages/stories/akademie/jaselka/2018/jaselka15_1.jpg,images/stories

{slimboximages/stories/akademie/jaselka/2018/jaselka16_1.jpg,images/stories/akademie/jaselka/2018/ja

{slimboximages/stories/akademie/jaselka/2018/jaselka17_1.jpg,images/stories/akademie/jaselka/2018/ja

{slimboximages/stories/akademie/jaselka/2018/jaselka18_1.jpg,images/stories/akademie/jaselka/2018/j
{slimboximages/stories/akademie/jaselka/2018/jaselka19_1.jpg,images/stories/a
{slimboximages/stories/akademie/jaselka/2018/jaselka2
{slimboximages/stories/akadem
{slimboximages/stories/akademie/jaselka/2018/jaselka22_1.jpg,images/stories/akademie/jaselka/2018/j
{slimboximages/stories/akademie/jaselka/2018/jaselka23_1.jpg,images/stories/a
{slimboximages/stories/akademie/jaselka/2018/jaselka2
{slimboximages/stories/akadem
W pierwszej scenie jasełek, do obejrzenia której zaprosiły anioły - Wiktoria Haliniak i Wiktoria
Gazdowicz
, Dzieciątku
Jezus pokłonili się i dary złożyli górale z Podhala.
W ich role wcielili się
Kacper Klucz, Dawid Dereń, Wiktor
Szałajko i Nikola Gerlach
jako pasterka. To oni „radzi byli obaczyć, jak się Maluśkiemu na świecie powodzi”. Wspaniałym
podsumowaniem tej sceny była góralska kolęda „Oj maluśki, maluśki” w pięknym wykonaniu
Oskara Szczepka
, ucznia klasy Ia, a także taniec „Trojak”.
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W kolejnej scenie przy żłóbku znaleźli się: żołnierz polski (Marceli Mazur), marynarz (Dominik
Wania
),
górnik (
Dawid Sobota
), Ślązaczka (
Patrycja Kolbuch
), Kujawianka (
Julia Wania
) i Krakowianka (
Milena Kukulińska
). Przedstawiciele naszego narodu zaprosili Malusieńkiego Jezusa do naszego kraju, naszej
Ojczyzny, „która zawsze była Mu wierna, od żłóbka do krzyża”. Następna grupa dzieci –
uczniowie z klasy Ia (
Oliwia Brzeżawska, Natasza Słota, Laura Kot, Paulina Gaździk, Milena Bąk, Kornelia Data,
Nadia Sobota, Gabriel Gerlach, Oskar Szczepek, Miłosz Hędrzak, Artur Pietryka,
Franciszek Rzepka i Adrian Obłój)
w strojach ludowych zaprezentowali się w tradycyjnych, pięknych układach tanecznych
krakowiaka i poloneza.

Ostatnia grupa, która pokłoniła się Dzieciąteczku, to przedstawiciele uczniów naszej
szkoły. Zaszczyt jej godnego reprezentowania przypadł w udziale
Oskarowi Szczepkowi, Martynie Wani, Jakubowi Szczepkowi, Jakubowi Dereniowi
i
Milenie Kukulińskiej
, którzy w pięknych słowach podziękowali małemu Jezuskowi za to, że „chodzą do szkoły, za
wiosnę, za lato, cały rok wesoły” i zaprosili Go do naszej małej Ojczyzny - „na Przysietnicką
Ziemię, gdzie na łąkach piękne kwiaty rosną”.
Joanna Zagrobelna
w imieniu naszego kraju poprosiła Matkę Bożą, by dała Polsce Jezusa. W roli Maryi
podziwialiśmy
Kamilę Dąbrowską
, a w rolę Józefa wcielił się
Aleksander Łazor
. Zarówno aktorzy, jak i tancerze za swój występ otrzymali gromkie brawa.
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Na zakończenie spotkania głos zabrał p. dyrektor Wiesław Pałka, który podziękował młodym
artystom i ich opiekunom za przygotowanie inscenizacji, a następnie wręczył nagrody uczniom,
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którzy wzięli udział w dorocznym konkursie na ozdoby świąteczne, którego organizatorem była
p. Anna Rachwał
. Na koniec pan dyrektor złożył wszystkim zebranym życzenia, aby miłość, pokój i nadzieja
wypełniały nasze serca nie tylko na czas tych pięknych Świąt, ale także każdego dnia.
Podkreślił, że Pan Jezus chce się narodzić w sercu każdego z nas, ale to my musimy Mu to
umożliwić.

Tegoroczna uroczystość była niezwykłym przeżyciem dla jej uczestników, zarówno aktorów, jak
i widzów. Wszystkich poruszyło jej głębokie, patriotyczne przesłanie i pragnienie, by zawsze
łączyła nas, Polaków, wiara w Boga i umiłowanie Ojczyzny.

Marta Szczepek
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