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To był poniedziałek. Choć dzień był jesienny, na
dworze było biało. Wstałam wcześnie rano, żeby się nie
spóźnić do szkoły. Nie mogłam się doczekać szkolnego
Mikołaja i przedstawienia, w którym miałam tego dnia
wystąpić. Także prezentów.

Wreszcie nadszedł Mikołaj w czerwonej szacie,
z białą brodą i żeby nas lepiej poznać nosił okulary. Każdy
dostał prezent, choć Mikołaj zażartował, że nie wszyscy
na nie zasłużyli. Po wizycie Mikołaja siedzieliśmy jak na
szpilkach, czekając na przedstawienie, które miało się
odbyć na 4 lekcji. Występowały w nim dzieci ze szkolnego
kółka artystycznego, prowadzonego przez naszą Panią
wychowawczynię Irenę Sadko.

No i doczekaliśmy się. Wśród postaci byli: święty Mikołaj,
Pani Zima (to byłam ja, Ewa), Elfy, Dzwoneczek. Nie
zabrakło w nim też dzieci grających rolę rodziców
i oczywiście dzieci czekających na przybycie Mikołaja.
Wszyscy przebrani w kostiumy i stroje przygotowane
specjalnie przez naszych rodziców. Śpiewaliśmy również
wesołe piosenki o zimie i Mikołaju. W śpiewaniu niektórych
piosenek pomagała nam zgromadzone publiczność.
Recytowaliśmy wiersze i tańczyliśmy różne pląsy. Uroku
przedstawieniu dodawała świąteczno - zimowa dekoracja
wykonana przez naszego opiekuna – Panią Irenę.

Przedstawienie bardzo nam się udało, wszyscy
dobrze się bawili. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
dzień Świętego Mikołaja będzie również bardzo miły.

Tekst Ewa Jabłońska z klasy I b z tatą
Zdjęcia Bogumiła Rozwadowska
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Spotkanie z kombatantami panem Tytusem Wyczałkiem
i jego żoną, uczestnikami walk z okupantem hitlerowskim,

członkami Szarych Szeregów i Armii Krajowej.

W czwartek, 2 grudnia, w naszej
szkole odbyło się spotkanie z panem
Tytusem Wyczałkiem i jego żoną. Zostało
ono zorganizowane w ramach zajęć kółka
historycznego. Nasz Gość opowiadał nam
o czasach II wojny światowej. W 1940 roku
dwunastoletni wówczas  pan Tytus wraz
z rówieśnikami  założył w Mielcu Związek
Przyszłych Polskich Żołnierzy. Kilkunastu
bardzo młodych chłopców rozpoczęło w ten
sposób walkę z okupantem hitlerowskim.
ZPPŻ  stał się harcerskim zastępem, później
drużyną.  Z końcem 1942r. podporządko-

wana została ona Szarym
Szeregom, tym samym
wchodząc w skład Armii
Krajowej.  Pod koniec spot-
kania, towarzysząca panu
Tytusowi jego Małżonka,
opowiedziała o swoich
wojennych losach.

 Ciekawe opowieści
państwa Wyczałków  były
dla nas interesującą lekcją historii. Tekst Anna Oziębłowska kl.VIa

Zdjęcia Bogumiła Rozwadowska


