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Mikołaj czeka!!!

          
       Mam wrażenie, że uroczystość barbórkowa, jak również połączona z nią impreza mikołajkowa, 
sięgnęły swoimi korzeniami tak głęboko, że po dzisiejszy dzień można bez zastrzeżeń nazwać ją jedną z wielu  tradycji, rozpowszechnianych w naszej szkole.

Jest również pewnego rodzaju wyznacznikiem początku okresu, podczas którego każdy z nas przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia.

Już przy samym wejściu dało się odczuć unoszącą się wokoło świąteczną atmosferę, przypominając
wszystkim dlaczego tak właściwie postanowili tutaj przyjść. Liczne ozdoby, pięknie prezentujące się choinki i
bijące silnie odczuwalne ciepło sprawiały, że wkraczaliśmy do innego świata odcinając się od szarzącej za nami
rzeczywistości. Bez trudu można było dostrzec wkład pracy włożony na osiągniecie zamierzonego, starannie
zaplanowanego odpowiednio wcześnie wrażenia. Następnie zmierzając w kierunku radośnie przyciągającego
nas gwaru, odkrywało się przed nami serce- najważniejszej części tego wszystkiego. Tłumy rozbawionych ludzi,
zwróconych ku ogromnej scenie, z nieopisaną dumą
i uwagą wpatrywały się w uczniów, nie mniej zaangażowanych i przejętych, pragnących pokazać siebie
z jak najlepszej strony, prezentując skrywane w sobie ogromne możliwości.
Przybycie symbolicznego mikołaja stało się przyczyną ogromnego uśmiechu na twarzach gromadki dzieci, tak
niecierpliwie na niego wyczekujących.                                                          Daria Ścierska                                        
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Wyśmienite występy były
efektem włożonego trudu
i poświęconego
w niezliczonej ilości
wolnego czasu, które
zostały słusznie
nagrodzone gromkimi
brawami.
 Początek naszego
świętowania poświęcony
był naszym  najbliższym-
wszystkim pracownikom
kopalń.

            Spotkanie całych 
          wielopokoleniowych 
      rodzin przy jednym stole.

Najmłodsi starają się 
zainteresować
występami obserwatorów.
Dorośli - wypatrują swoich
milusińskich. 
Przy pysznych  domowych
wypiekach i regionalnych
zakąskach spędziliśmy
miło  grudniowy czas. 

Część artystyczna w wykonaniu uczniów
 naszej szkoły!
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W dniu 05.12.2016  w Zespole Szkół w Lędzinach ważne wydarzenie
- biesiada górniczo-mikołajkowa z licznymi atrakcjami dla dzieci
i dorosłych. Rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godz. 17:00.
Pierwsi goście, aby zapewnić sobie dobre miejsca przybyli o 16.00. 
Sala gimnastyczna była wypełniona po brzegi.
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Niezwykła staje się świadomość, że mimo od lat powtarzającego się
harmonogramu- czyli życzeń dla górników oraz oczekiwania na przybycie
Św. Mikołja, za każdym razem impreza ta, wywołuje niesamowite
uczucia.  Sprawiając, że każde spotkanie z osoba przybiera postać
wyjątkową, na długo zapadającą w pamięć. Starania wszystkich
organizatorów, uczestników, występujących, logistyków, muzyków,
dźwiękowców powodują, że z uczuciem dumy patrzymy na zmiany jakich
dokonujemy.   
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     Świąteczne
      dekoracje.
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Cóż więcej trzeba?! Każdemu z nas marzą się przepięknie ustrojone
mieszkania, za czym idą ozdoby. W naszej szkole p.Lucyna Patałąg ma
wyjątkowe zdolności manualne. To już nie będą zwyczajne pokoje
ozdobione łańcuchami, lecz dzięki pracy pani można ustroić swoje
pomieszczenia w wiele oryginalnych ozdób. Każda zrobiona z wielkim
sercem. Trzeba przyznać, ze rzadko kto wpadł by na taki pomysł, aby tak
przyrządzić mieszkania, dzięki naszemu kiermaszowi jest to możliwe.
Serdecznie zachęcamy do zobaczenia efektów pracy!� ~N.F

             Mikołaj się zbliża!!
Radosne oczekiwanie na spotkanie 
           z niezwykłym gościem
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Na
świątecznym
kiermaszu
można było
zakupić
wspaniałe
ozdoby
świąteczne
wykonane przez
panią Lucynę

Patałąg oraz
opiekunów
Warsztatów
Terapii
Zajęciowej 
Św. Karoliny 
w Lędzinach. 

Kącik Św.Mikołaja!
Jak prawdziwy! Nasza szkoła na
okres świąteczny zamieniła się 
w prawdziwy "dom" Świętego
Mikołaja. W części korytarza
powstał pokój przygotowany przez
p.Darię Sala. Przez co mogliśmy
czuć prawdziwy klimat świąt.
Dzieci, a także te "duże dzieci"
mogły spotkać Świętego Mikołaja
oraz dostać drobny upominek.
Wszyscy byli zachwyceni! Mamy
nadzieję ze w następnym roku
znowu nas odwiedzi w takim
przyjemnym klimacie. 
�                                    ~N.F
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Zbliża się czas świąt!

    Pierniczki świąteczne Pani Marii.
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Przygotowanie:
Miód, cukier, margaryna,
przyprawa, cynamon, kakao
zagotować i wystudzić. Jajka
roztrzepać ze śmietaną i dodać 
do ugotowanej i wystudzonej masy.
Dodać rozpuszczoną sodę.
Wymieszać. Na końcu dodać mąkę
z proszkiem do pieczenia.
Wymieszać ciasto i zostawić 
do następnego dnia. 
Przykryć ściereczką.
Czas pieczenia: 8-10 minut (by nie
były twarde ani miękkie ) 
Temp. Ok 170-180st C
SMACZNEGO!!!!

Składniki:

½ kg miodu
½ kg cukru
1½ kg mąki
tortowej
4 jajka
3 łyżeczki sody
2 – 3 przyprawy
do piernika 
2 łyżki
cynamonu
4-5 dag kakao
1 Kasia
250ml kwaśnej
śmietany

30g proszku do
pieczenia

Stopka redakcyjna:
U.Karwath
N.Filipczuk
D.Ścierska
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