„Precz wielkie troski i małe zmartwienia,
bo magia Świąt wszystko wokół zmienia!”
Miła i podniosła atmosfera udzieliła się wszystkim zgromadzonym w dniu
wczorajszym w choroskiej remizie OSP na Spotkaniu Opłatkowym z członkami Koła Emerytów
i Rencistów Nr 15 w Choroszczy.
Młodzież gimnazjalna, pod opieką pań Anny
Kozłowskiej i Małgorzaty Łotowskiej, przygotowała
odmienną, niż typowe dla tego okresu jasełka, część
artystyczną. Agnieszka Buńkowska uczennica klasy Ie
zadbała o wprowadzenie do tematu spotkania mówiąc
o aurze przygotowań świątecznych i wartościach jakie
niesie tradycyjny rytuał. Pełną refleksji i zadumy
atmosferę wyczarowały głosy uzdolnionych muzycznie
gimnazjalistek wykonujących polskie kolędy. Zarówno
uczennice klasy IIIc Daria Okruszko, Małgosia
Ordziejewska, Iza Bagińska i Ewelina Lenczewska oraz
klasy IIIb – Jowita Nikołajuk, jak i przedstawicielki młodszych roczników: Patrycja Malinowska,
Weronika Kosakowska, Edyta Kurzyna, Justyna Krysztopik, Karolina Panas z klasy IIc, Joasia
Lipska kl. IIe, Magda Pilis kl. IIa, Patrycja Bąk kl. Ie, a także Izabela Zajkowska kl. Ia, swoimi
popisami wokalnymi podbiły serca wszystkich
zgromadzonych. Ważną część programu stanowiły
strofy recytowane przez Elwirę Piątkowską, Julię Polak,
Zuzię Winnicką oraz Karolinę Mudź z klasy Ie, jednak
najbardziej zapadła w pamięć gości Opowieść
Świąteczna o Narodzinach Dzieciątka Jezus, którą
przytoczyła, znana głównie jako instrumentalistka, Ola
Jarocka z klasy IIb. Wcielając się w rolę babci
opowiadającej wnukom tę historię zaskoczyła
wszystkich zarówno swoją charakteryzacją jak
i odpowiednią dla wykonywanej roli intonacją głosu.
Oczywiście swoim akompaniamentem gitarowym towarzyszyła wokalistkom wykonującym
niektóre z przygotowanych na spotkanie kolęd. Dodatkową atrakcją tego wieczoru była relacja
Weroniki Kasińskiej z klasy IIa opowiadającej o tradycjach Bożego Narodzenia kultywowanych
w jej domu.
Miłym akcentem stały się życzenia świąteczne
przekazane przez Patrycję Szewczul z klasy IIIb,
dedykowane zarówno seniorom jak i zgromadzonym
na spotkaniu przedstawicielom władz lokalnych,
parafii rzymskokatolickiej jak i instytucji działających
na terenie miasta i gminy. Gimnazjaliści przekazali na
ręce gospodyni wieczoru, przewodniczącej Koła
Emerytów i Rencistów Nr 15, pani Ireny Sakowicz,
wykonaną przez uczennicę naszej szkoły Justynę
Bystrowską z klasy IIIb oryginalną, dużą choinkę,
która ozdobiona mnóstwem drobnych świecidełek
przykuła uwagę wielu gości. Każdy uczestnik
wczorajszego spotkania otrzymał na pamiątkę upominek w postaci miniaturowej choinki oraz
pakiecik siana wigilijnego, który położony pod świątecznym obrusem będzie przypominał ten
magiczny wieczór.

