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Pracownia Świętego Mikołaja to kolejne wydarzenie w projekcie „Kartka z kalendarza” w
programie „Działaj lokalnie” realizowanym przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska
i Zespół Szkół w Strachówce im. Rzeczpospolitej Norwidowskiej. Tym razem pracowite
piątkowe popołudnie przygotowało Szkolne Koło Caritas, klasa IV i V z udziałem ponad
pięćdziesięciu uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W świetlicy szkolnej było gwarno,
wesoło i bardzo, bardzo pracowicie.

Pani Basia Janus opiekunka SKC zorganizowała pięć pięcioosobowych zespołów, które w
stołówce robiły świąteczne pierniki. Młodsze dzieci pod opieką gimnazjalistek wyrabiały ciasto,
wałkowały, wycinały i dekorowały smakowite ciasteczka. Pozostali uczestnicy, pod opieką
wolontariuszy-nauczycieli pani Mirki, Iwony, Izy, Emilii i Renaty, robili przeróżne
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bożonarodzeniowe ozdoby. Przy jednym stanowisku powstawały przecudnej urody bombki ze
wstążki, przy innym bombki robione metodą decupage. Przy kolejnym stoliku dzieci zagniatały
masę zimnej porcelany, z której powstały zawieszki, choinki i inne cudeńka. Przy innym stole
sprawne ręce gimnazjalistek, pod czujnym okiem pani Mirki robiły wieńce i stroiki. Dywan na
podłodze zajęła młodzież z panią Renatą, która rysowała i wycinała tekturowe podstawki.
Jeszcze inni „kręcili” choinki ze sznurka. Po naklejeniu na nie anyżowych i porcelanowych
gwiazdek wyglądały przepięknie. Podczas pięciogodzinnych warsztatów pojawiały się nowe,
ciekawe pomysły kolejnych ozdób np. proste „muzyczne” anioły z papierowej harmonijki.

Wszystkie ozdoby i pierniki zostały przeznaczone na niedzielny, świąteczny kiermasz, który
przygotowało Szkolne Koło Caritas. Pieniądze z kiermaszu zostaną przeznaczone na paczki dla
seniorów w naszej gminie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak duże zainteresowanie i zaangażowanie w
pierwszych warsztatach w Pracowni św. Mikołaja. Bardzo gorąco dziękujemy wolontariuszom
pani Basi, Iwonie, Mirce, Emilii, Renacie, Izie, pani Ani za poświęcony czas.

Zapraszamy na drugie spotkanie w pracowni św. Mikołaja już w środę 7 grudnia. Może odwiedzi
nas św. Mikołaj.
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