Bóg się rodzi w każdym z nas…
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
L. Krzemieniecka

Dla każdego z nas święta Bożego Narodzenia mają szczególny wymiar. Z najdalszych
zakątków świata podążamy do rodzinnego domu, aby z najbliższymi nam ludźmi zasiąść
do uroczystej kolacji wigilijnej. Zapominamy wtedy o tym, co złe i otoczeni blaskiem wigilijnych
świec dzielimy się opłatkiem, który niesie wybaczenie, nadzieję i miłość. Pragniemy wierzyć
w słowa poetki, iż to właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, w serca złamane
i smutne po cichu wstępuje otucha. (L.Krzemieniecka )
Okres przedświąteczny powinien być czasem oczekiwania i zadumy, jednak zapracowani
i zabiegani często zapominamy o tym, na co tak naprawdę czekamy. Aby zwrócić uwagę na sens
Bożego Narodzenia, młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego
w Mogielnicy przygotowała tradycyjne jasełka. Jak co roku miały one niepowtarzalny charakter.
Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk gorąco powitała uczestników spotkania: Zastępcę Burmistrza
Gminy i Miasta – panią Joannę Kaźmierską, Przewodniczącego Rady Miejskiej – pana Jana
Tkaczyka oraz radnych, panią Prezes Stowarzyszenia Przyszłość Naszych Dzieci – Agnieszkę
Juścikowską, księdza Proboszcza – Henryka Trzaskowskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców –
panią Annę Dobrowolską, dyrektorów szkół, emerytowanych nauczycieli, grono pedagogiczne
ZSO, uczniów, ich rodziców i mieszkańców gminy.
Tym razem widzowie zostali zaproszeni na spektakl pod tytułem Bóg się rodzi w każdym
z nas. W magicznej scenerii domowego zacisza, przy świątecznie udekorowanym stole zasiedli
dziadek z wnuczętami. Młodzi ludzie pragnęli poznać tajemnice Bożego Narodzenia
oraz zrozumieć wartości, jakie niesie ze sobą pojawienie się wśród ludzi Syna Bożego.
Zainspirowani wierszem ks. Jana Twardowskiego, pytali: Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego

wpatrujemy

się

w gwiazdę

na

niebie?

Dlaczego

śpiewamy

kolędy?

Z ust staruszka usłyszeli odpowiedź: Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego,
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Dlatego, żeby sobie przebaczać…
Przed oczyma widzów pojawiały kolejne sceny przypominające wydarzenia sprzed tysięcy
lat. Młodzi artyści z dużym wyczuciem przedstawili: Zwiastowanie, trudną podróż Marii i Józefa

do Betlejem, poszukiwanie przez nich schronienia, narodziny Jezusa w biednej szopie,
radość prostych ludzi oraz pokłon złożony Bożej Dziecinie przez mędrców ze Wschodu. Program
wzbogaciły tradycyjne kolędy, pastorałki oraz piosenki w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej
szkoły.
Zgodnie z hasłem przewodnim spotkania – Bóg się rodzi w każdym z nas – organizatorzy
pragnęli zwrócić uwagę na fakt, iż Boże Narodzenie jest spotkaniem Boga z człowiekiem. To nie
tylko tradycja – ubranie choinki, sianko pod obrusem, dzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd,
prezenty, poddanie się urokowi chwili… To przede wszystkim czas, kiedy Chrystus rodzi się
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Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk skierowała do swojej młodzieży wiele ciepłych słów,
podziękowała artystom oraz ich opiekunom za wzruszający, pełen symboli spektakl oraz oryginalną
dekorację. Następnie złożyła zebranym świąteczne życzenia – zdrowia, spokoju, nadziei i miłości.
Ksiądz proboszcz Henryk Trzaskowski, przyłączając się do życzeń pani Jolanty Tomczyk, wyraził
swoją wdzięczność za zaproszenie na jasełka, które skłaniają do głębokich i dojrzałych przemyśleń.
Pani Dyrektor ogłosiła także wyniki Konkursu na najładniejszą szopkę. W tym roku wzięła
w niej udział bardzo duża grupa dziewcząt i chłopców, a prace okazały się wyjątkowo udane.
Nie zabrakło szopek z piernika, makaronu, styropianu, drewna, papieru, toteż złożone z nauczycieli
jury miało trudne zadanie wybrania tej najpiękniejszej. Zwycięzcą okazał się Jakub Weber – uczeń
klasy 1a gimnazjum. Drugie miejsce zajęła Julia Kuligowska z 1c gimnazjum, natomiast trzecia
nagroda trafiła do uczennicy klasy 3d gimnazjum Patrycji Frączyk. Laureaci otrzymali kolorowe
albumy z rąk Dyrekcji Szkoły, a pozostali uczestnicy konkursu słodkie upominki.
Tegoroczną uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie kolędy Bóg się rodzi. Zaproszeni
goście wraz z Dyrekcją i nauczycielami udali się na poczęstunek.
W imieniu autorów programu oraz jego uczestników serdecznie dziękujemy: pani Dyrektor
Jolancie Tomczyk, pani Dyrektor Annie Łukaszczyk, pani Dyrektor Urszuli Tomali – Kujat
za pomoc i wsparcie podczas realizacji przedsięwzięcia, nauczycielom ZSO za cierpliwość
i wyrozumiałość.

