
Przystąpmy do szopy! Jasełka w ZSO im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy  

 

Gdy dla Boga gotów będzie polski dom, 

Gdy w kolędzie wybaczenia zabrzmi ton. 

Może tutaj między nami 

Cud się stanie, nad cudami 

Może Bóg wybierze wtedy polski dom? 

 

 Już od kilku lat młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy 

wystawia tradycyjne jasełka. 

 

Na uroczystości byli 

obecni: przewodniczący Rady 

Miejskiej – p. Jarosław Zawalich, 

zastępca przewodniczącego Rady 

Miejskiej – p. Wiesław Wilewski, 

ksiądz proboszcz Henryk 

Trzaskowski, ks. Marek 

Kołodziejski, ksiądz dr Marian 

Walenciej, radni Gminy i Miasta 

Mogielnica, dyrektor MGOK –  

p. Robert Lipiec,  

przewodniczący Rady 

Rodziców – p. Robert 

Krawczyk, dyrektorzy szkół 

podstawowych, rodzice 

uczniów oraz emerytowani 

nauczyciele ZSO  

w Mogielnicy.   

 Tegoroczne 

przedstawienie nosiło tytuł 

Przystąpmy do szopy! Stare  



i nowe kolędy, przemyślane teksty oraz nietuzinkowa dekoracja 

wprowadziły zebranych w refleksyjny, świąteczny nastrój.   

 Na uwagę zasługuje fakt, iż młodzi ludzie wraz z opiekunami 

ukazali istotę i sens Bożego Narodzenia w naszych czasach. 

Widzowie zobaczyli długą drogę Marii i Józefa do skromnej stajenki, 

wędrówkę pasterzy i królów za blaskiem gwiazdy betlejemskiej, 

pokłon przed Jezusem położonym w żłobie, a także scenę, jaka 

rozegrała się w pałacu między Herodem, Śmiercią, Diabłem  

i Aniołem.  

W spektaklu pojawiły się ponadto ciekawe nawiązania do 

współczesnego świata. Młodzież poruszyła problemy tolerancji, 

miłości, przyjaźni, zaufania, nadziei, pokoju i wzajemnego szacunku. 

Padły pytania o istotę Bożego Narodzenia, o wartości, jakie wnosi 

ono do naszego życia: Gdzie jest nasze Betlejem – sam Bóg wie?  

 

W odpowiedzi wszyscy uczestnicy spotkania usłyszeli, iż Boże Narodzenie nie wiąże się jedynie z dwoma 

dniami grudniowych świąt. Warto zapamiętać mądre przesłanie, którym uczniowie podsumowali swój 

występ: Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez ciebie – zawsze wtedy jest Boże 

Narodzenie… 

Po zakończeniu części artystycznej Pan Dyrektor Dariusz Sańpruch podziękował występującym 

oraz ich opiekunom, którzy poświęcili wiele czasu na przygotowanie tej wyjątkowej imprezy – p. Dyrektor 

Jolancie Tomczyk, p. Dyrektor Urszuli Tomali-Kujat,  

p. Annie Haraśnej, p. Edycie Mydłowskiej, p. Lidii Kosatce, p. Dorocie Kołodziejczyk,  

p. Marioli Kuźmie, p. Agnieszce Kłujszo-Juścikowskiej. Dyrektor Dariusz Sańpruch docenił scenariusz 

spektaklu i oprawę muzyczną, zwrócił także uwagę na bogate dekoracje i dopracowane kostiumy młodych 



aktorów. 

 

Ostatnim punktem uroczystości było podsumowanie Konkursu Dyrektora Szkoły na najpiękniejszą 

szopkę bożonarodzeniową. W tym roku znowu 

triumfowali gimnazjaliści! Najwięcej głosów 

uzyskała szopka wykonana przez ucznia klasy 

IIIe – Krzysztofa Stępniewskiego. Na drugim 

miejscu znalazły się Monika Głąbikowska 

oraz Malwina Cupryjak z klasy IIIb. Trzecia 

nagroda przypadła w udziale reprezentantowi 

klasy IIc – Bartłomiejowi Pajewskiemu. 

Każdy uczestnik przedświątecznych zmagań 

artystycznych otrzymał cenny album z rąk 

Dyrektora Szkoły.  

 

Dyrekcja, pedagodzy oraz uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w 

Mogielnicy życzą wielu pięknych dni w Nowym Roku!!! 

                                         Edyta Mydłowska 

                                                                                                                                                Fot. Sylwia Janicka, em. 

 


