Wigilia Szkolna – 19.12.2014 r.
Tradycyjnie już, w ostatni dzień poprzedzający zimową przerwę świąteczną 19 grudnia 2014 roku - odbyła się w naszej szkole uroczysta Wigilia, na której
zgromadziła się cała społeczność gimnazjalna.
Na tej szczególnej uroczystości zaszczycili nas swoim udziałem zaproszeni
goście: pan Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz pan Antoni
Balicki – Przewodniczący Rady Rodziców, Dyrektor ZOSiP w Wielopolu
Skrzyńskim. Przy odświętnie nakrytych stołach zasiedli uczniowie wraz ze swymi
wychowawcami i nauczycielami.
Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły pan Stanisław Paryś, który powitał
wszystkich i wprowadził nas w nastrój świąt Bożego Narodzenia. Wyraził nadzieję,
że ten święty czas pozwoli nam oderwać się od codzienności i dostrzec inne wymiary
ludzkiego życia, ujrzeć piękno i doznać dobroci, wyrazić drugiemu człowiekowi
życzliwość, miłość i wdzięczność. Następnie odbyła się część artystyczna
w wykonaniu uczniów klasy III E, przygotowana przez p. Leokadię Krawiec oraz
chóru szkolnego pod kierunkiem p. Tomasza Andreasika. Młodzież przedstawiła
program poetycko - muzyczny pt. ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki”, na który złożyły
się pięknie wykonane utwory poetyckie oraz kolędy i pastorałki. Nie zabrakło także
żywego obrazu – jasełek, w których wystąpili uczniowie klasy III E. Na podkreślenie
zasługuje dbałość o piękne dekoracje i kostiumy, w których wystąpili młodzi artyści.
Dekoracja sali została wykonana przez młodzież pod kierunkiem p. Wiolety Malskiej.
Szczególnie wzruszający był moment składania darów wzajemnej miłości,
posłuszeństwa i dobroci nowo narodzonemu Jezusowi przez członków rodziny –
bohaterów przedstawienia. Na zakończenie części artystycznej usłyszeliśmy kolędy
i pastorałki w wersji wokalnej i instrumentalnej w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
Najważniejszą część Wigilii poprowadził ksiądz Marek Łączkowski, który
odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Pańskim. Po wspólnej modlitwie
rozpoczęło się łamanie opłatkiem i wzajemne składanie sobie życzeń. Następnie
wszyscy zasiedli do wspólnej wieczerzy, na którą złożyły się tradycyjne dania
wigilijne. Kolędy, świąteczna dekoracja sali, choinki , palące się na stołach wigilijne
świece - wszystko to sprawiło, że nastrój stał się prawdziwie świąteczny, ciepły
i niemal rodzinny.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Dyrektor Szkoły, który podziękował za
przygotowanie Wigilii uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz złożył
wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. Wigilia dla całej społeczności szkolnej
była szczególnym i wyjątkowym przeżyciem duchowym, pozwoliła oderwać się od
szarej rzeczywistości i poczuć prawdziwą wspólnotą.
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