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Święta Bożego Narodzenia tuż tuż, tak więc w Szkole Podstawowej w Krosnowicach, 21
grudnia, już od rana było bardzo uroczyście i odświętnie. W każdej klasie odbywały się
spotkania przy „wigilijnym” stole. Dzielenie się opłatkiem, świąteczne życzenia oraz potrawy.
Nie zabrakło też barszczu i uszek.

      

Po świątecznym ucztowaniu w gronie kolegów i koleżanek wszyscy z klas udali się do sali
gimnastycznej, gdzie miały miejsce szkolne jasełka przygotowane przez grupy teatralne w
ramach zajęć projektowych „Cztery Żywioły-Woda”, nad którymi czuwali: Agnieszka
Czapowska-Lewandowska, Anna Hnatów-Biela i Beata Smolarek oraz Marek Morawski.
Jasełka wystawiane były też wcześniej podczas wigilii środowiskowej w dniu 16 grudnia.

  

Przedstawienie rozpoczęły występy dziewcząt ze Szkolnego Koła Fletowego pod kierunkiem
Pani Lucyny Śliwki oraz występ uczennicy grającej kolędy na wiolonczeli. 

  

Wydarzenie przedstawiało współczesne czasy. Akcja rozgrywała się na dworcu kolejowym, na
którym panował ruch i zamieszanie, a także zgromadziły się problemy świata współczesnego -
również i nasze. Zabieganie, narzekanie, brak czasu, kłótnie, plany na przyszłość… nikt z
podróżnych nie zauważył, że wśród nich jest Józef z Maryją i nienarodzonym jeszcze Jezusem.
Ci, zapytani przez parę podróżnych o to gdzie jadą, odpowiedzieli, że jadą do Człowieka, a to
najdłuższa droga w tę noc. Ludzie nie zwrócili jednak uwagi na Świętą Rodzinę uważając ich za
dziwaków i biedaków. Na koniec Maryja stwierdziła, że oto nastał kres podróży, że dojechali na
miejsce. Stało się to w momencie, gdy wszyscy się ocknęli i zrozumieli co tak naprawdę jest w
życiu ważne, o czym trzeba pamiętać i co dostrzec wokół siebie. 
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Pani dyrektor Joanna Bujak złożyła życzenia całej społeczności szkolnej: uczniom,
pracownikom, rodzicom i zgromadzonym gościom. Do życzeń przyłączył się także ks.
proboszcz A. Łyczkowski i prezes TMK Franciszek Piszczek, który rozdał także nagrody za
ogłoszony wcześniej konkurs plastyczny „Krosnowice z lotu ptaka”. Laureatami zostali: Emilia
Janiuk, Julia Świtalska i Dawid Mączyński. Podziękowania otrzymała też wicedyrektor Beata
Smolarek za opiekę dydaktyczną nad uczniami podczas kręcenia filmu. Wyróżnienia dostali
również inni uczniowie, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu.

  

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Jasełek: Paniom za przygotowanie,
Panu Morawskiemu za opiekę nad chórem, młodym, niezwykle zdolnym aktorom, chórowi
szkolnemu, Mateuszowi Lewandowskiemu za obsługę sprzętu, a nade wszystko Aleksandrowi
Bugajowi i jego Rodzicom za pomysł i wykonanie przepięknej jasełkowej dekoracji, która
wprowadziła wszystkich w niezwykły klimat dworcowych wydarzeń. 

  

Życzymy, by te nadchodzące święta przebiegały w zdrowiu, wspaniałej rodzinnej atmosferze, w
radości i upragnionym spokoju. Byśmy nie przeoczyli Świętej Rodziny, która być może po
cichutku przemyka koło nas. Niech ta Boża Dziecina ześle na wszystkich obfitość swych łask i
niech nam błogosławi na ten Nowy 2019 Rok. 

  

                          Tekst: Anna Hnatów-Biela

  

Foto: Anna Hnatów-Biela, Gabriela Furgała
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