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Autor: Krzysztof Krzak

Jak co roku, tym razem 19 grudnia 2017 r., spo³eczno¶æ M³odzie¿owego O¶rodka Socjoterapii spotka³a siê na
spotkaniu wigilijnym, który up³yn±³ w uroczystej atmosferze, stwarzaj±c namiastkê ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia.

Zapraszamy do Galerii Zdjêæ gdzie znajduje siê fotorelacja.
Wigilijny wieczór rozpoczê³a prezentacja przedstawienia jase³kowego, które przedstawi³y historiê narodzenia Jezusa w
Betlejem. Przy okazji poruszono wiele wa¿kich dla wspó³czesnego, zw³aszcza m³odego cz³owieka, problemów, na
przyk³ad niebezpieczeñstw czyhaj±cych na dzieci i m³odzie¿ w sieci internetowej. Na scenie "Hadesu" pojawi³y siê
typowe dla jase³ek postaci, takie jak Herod (Dariusz Kli¶), trzej królowie (Sebastian Szurowski, Filip Osiñski i Dariusz
Cyrcan), pasterze (Wadim Ignaczak, Bartosz Strzelecki), Lucyfer (Mateusz Kowol), Archanio³ (Dominik Kukie³ka).
Jednym z motywów przedstawienia by³a walka dobra ze z³em, uosabianych przez Anio³ki (Saimon Brzoza i Martin
Stawicki) i Diab³y (Krystian Piorun, Karol Wojsa). Akcjê jase³ek uzupe³ni³y kolêdy w wykonaniu tria w sk³adzie:
Micha³ Bryliñski, Dariusz Kli¶ i Martin Stawicki (przygotowanego wokalnie przez Ewê Buka³ê; ¶piewaj±cym
akompaniowa³ Daniel Obara) oraz wystêpuj±cej go¶cinnie Roksany Michoñ. Jase³ka opracowali i zrealizowali
scenicznie: Bo¿ena Przybycieñ, Ida Michoñ, Krzysztof Krzak i ks. Jerzy Skimina. Oprawa techniczna spoczywa³a w
rêkach Grzegorza Pucu³ka.
Wigilijny wieczór by³ tak¿e okazj± do podsumowania I etapu konkursów i dzia³alno¶ci wychowanków oraz wrêczenia
nagród i upominków. W miêdzygrupowym turnieju pi³ki no¿nej najlepsz± okaza³a siê grupa II; II miejsce zajê³a grupa
IV, a III - grupa V. Z kolei wychowankowie grupy I wykonali naj³adniejsz± dekoracjê ¶wi±teczn± swojej ¶wietlicy. II
nagrodê otrzyma³a grupa VI, a III - grupa III. Naj³adniejsze rymowanki ¶wi±teczne napisali wychowankowie grupy IV.
W konkursie czysto¶ci wygrali 'lokatorzy" pokoju nr 88, wyprzedzaj±c mieszkañców pokoju 107 i 82. Panie: Honorata
Krawczyk i Edyta Bielka ze Stowarzyszenia "Od-Nowa" nagrodzi³y wychowanków najaktywniejszych w dzia³ania
wolontariackich i charytatywnych. Uczniowie klasy II Zasadniczej Szko³y Zawodowej i klasy I Bran¿owej Szko³y
Zawodowej zostali wyró¿nieni przez nauczycielki przedmiotów zawodowych, Beatê Partykê i Ewelinê Kosiack±Kacugê, za ogromne zaanga¿owanie w dzia³ania gastronomiczne u¶wietniaj±ce szkolne imprezy. Po czê¶ci
artystycznej i oficjalnej uczniowie i pracownicy MOS przenie¶li siê do o¶rodkowej sto³ówki, gdzie odby³a siê wieczerza
wigilijna przygotowana m.in. przez uczniów szko³y zawodowej. Okoliczn± liturgiê s³owa odprawi³ ksi±dz Jerzy Skimina,
a dyrektor placówki, Jacek Paj±k, z³o¿y³ wszystkim ¿yczenia ¶wi±teczne i noworoczne.

http://www.mos.ostrowiec.pl
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