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Spotkanie Bożonarodzeniowe w Zespole Szkół w Siewierzu

Jest taki dzień w roku…

“Podobno była gwiazda jaśniejsza od wszystkich, nad szopą,
co pachniała wyścielonym sianem.
I ktoś położył w ciasnym żłobie złoto,
uginając kolana przed Dzieckiem, które płacze.
Podobno też płaszcz jednego z Mędrców ze wschodu
otarł się o ziemię a ona odcisnęła na nim błoto,
tak jak na stopach Pasterzy.
Podobno tak było…”

Tradycyjnie,  tak  jak  każdego  roku,  w  Zespole  Szkół  w  Siewierzu  odbyły  się  Jasełka  Bożonarodzeniowe.  Uczniowie,  po
spotkaniach wigilijnych w klasach, udali się na halę sportową, aby zobaczyć spektakl bożonarodzeniowy w wykonaniu swoich
kolegów.

Młodzi artyści (w specjalnie przygotowanych kostiumach) pięknie przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, Aniołowie, Trzej
Królowie, Pasterze i Herod. Nie zabrakło także piekła wraz z jego mieszkańcami, którzy szczególnie spodobali się widzom. Z nastrojem chwili
korespondowała również piękna scenografia: betlejemska szopka, pałac króla Heroda oraz piekło, które zostały starannie przygotowane przez
nauczycieli szkoły. Głośny i radosny śpiew kolęd i wzruszających piosenek świątecznych uświadamiał i przypominał o tym, że te jedyne w roku
święta, są już blisko.

Kiedy artystyczna część dobiegła końca, wszyscy występujący na scenie otrzymali gromkie brawa, które były uznaniem licznej publiczności za
wspaniałe wykonanie przedstawienia. Było pięknie, rodzinnie i wzruszająco.

Jasełka obejrzeli zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło rodziców uczniów, księdza proboszcza parafii pw. Św. Macieja Ap. w Siewierzu
Jana Lubienieckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz – Zdzisława Banasia, zastępcy Burmistrza – Tomasza Sadłonia, kierownika
Referatu Oświaty Kultury i Promocji - Grzegorza Podlejskiego, przedstawicieli Rady Rodziców: Bożeny Niedbał i Marcina Mizerskiego.

A  ponieważ  te  wyjątkowe  święta  są  również  doskonałą  okazją  do  wręczania  sobie  prezentów,  zaproszeni  goście  zostali  obdarowani
świątecznymi ozdobami. Na zakończenie spotkania Dyrektor Zespołu Szkół w Siewierzu Lidia Nowak-Kwiatkowska wręczyła także nagrody
zwycięzcom świątecznego konkursu na najładniejszego bałwana. Wystawę prac uczniów można było oglądać na szkolnym korytarzu. Artyści,
oprócz gromkich braw, nagrodzeni zostali  również przez księdza proboszcza szopkami bożonarodzeniowymi. Potem były już świąteczne i
noworoczne życzenia. W nastrój Nowego Roku uczniowie z Zespołu Pieśni Tańca „Siewierzanie” wprowadzili wszystkich żywiołowo zatańczonym
krakowiakiem.

Agnieszka Sularz
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