Niech Nowy Rok przyniesie
Wam
radość, miłość, pomyślność
i
spełnienie wszystkich marzeń,
a gdy się one już spełnią
niech
dorzuci garść
nowych marzeń,
bo
tylko one nadają życiu sens!

Pomyślności w Nowym Roku
Życzy: Redakcja

Zdjęcia zrobione zostały podczas tegorocznego
Kieramszu Bożonarodzeniowego

MIKOŁAJKI
Sześciolatki bardzo dziękują gimnazjlistom
z klasy II b za przygotowanie sympatycznego
przedstawienia i wręczenie prezentów .

SERDECZNOŚĆ MIKOŁAJKOWA NASZYCH
GIMNAZJALISTÓW ..... I NIE TYLKO
SERCE ROŚNIE.....
Szóstego grudnia 2016 roku w „Mikołajki” w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej
uczniowie klasy IIb gimnazjum przeprowadzili zbiórkę pieniędzy dla chorującego
na dystrofię mięśni Bartka Stypułkowskiego. Pomysł akcji narodził się, gdy
uczniowie planowali klasowe „Mikołajki” i zapadła decyzja, że zamiast kupować
sobie wzajemnie drobne prezenty zbiorą pieniądze i przekażą je na cel
charytatywny. Uznaliśmy, że to znacznie bardziej wartościowy dar – DAR SERCA.
Bo przecież jedno 20zł to stosunkowo niewiele, ale zebrane od kilkunastu osób
stanowi już pokaźną sumę. Okazało się, że 10 letni kuzyn jednej z naszych uczennic
- Bartek od czterech lat choruje na dystrofię mięśniową Duschenn'a. Porusza się na
wózku inwalidzkim i jedyną szansą dla niego jest terapia komórkami
macierzystymi. Koszt terapii to 162.000 zł. (jeden zastrzyk 16 000 zł).
Zwróciliśmy się również z prośbą o wsparcie akcji do wszystkich rodziców uczniów
uczęszczających do naszej szkoły. Nasza prośba spotkała się z bardzo otwartym
spontanicznym przyjęciem. Szóstego grudnia Mikołaj wraz z towarzyszącymi mu
Śnieżynkami odwiedził wszystkie klasy od zerówki do III gimnazjum zbierając
przyniesione przez uczniów pieniądze.
Zebraliśmy:1 566, 84 zł
Wszystkim darczyńcom w imieniu Bartka
DZIĘKUJEMY!

"MIKOŁAJKOWA
GRUPA

DZIAŁANIA
SERCEM"

KLASA II B
gimnazjum

SZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD
Dzieci z oddziału zerowego, klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz uczennice z
gimnazjum zaprezentowali wybrane przez siebie kolędy, pastorałki i piosenki
świąteczne. Łącznie zaprezentowało się 26 wokalistów.
Każdy uczestnik solidnie przygotował się do występu, dzięki czemu bardzo miły odbiór
występów stworzył nam prawdziwą „magię” nadchodzących świąt. Można było
posłuchać naszych polskich, starszych i nowszych kolęd takich jak: „Wśród nocnej
ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Jezus malusieńki”, „W żłobie leży” itp., oraz innych
utworów świątecznych: „Pastorałka anielska”, „Kolędowa nocka”, „Mario, czy już
wiesz?”.
Wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz świąteczne upominki. Jeszcze raz
dziękujemy im za zaangażowanie i umilenie nam przedświątecznego „zamieszania” oraz
zachęcamy do zbierania motywacji i pomysłów na przyszłoroczny przegląd.

