Bo ta jedna noc odmieniła cały świat...

Jest taki dzień w roku, przy którym inne bledną... niezwykły,
przepełniony wzajemną życzliwością i serdecznością

- dzień Bożego

Narodzenia.
Jak co roku, z tej właśnie okazji, w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy odbyły
się tradycyjne Jasełka. Uroczystość o charakterze
środowiskowym rozpoczęła p. Dyrektor Jolanta
Tomczyk, witając serdecznie wszystkich, którzy w
tym wyjątkowym dniu zaszczycili nas swoją
obecnością
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Miasta

Mogielnica p. dra Sławomira Chmielewskiego,
przewodniczącego Rady Miejskiej p. Jana Tkaczyka, ks. Proboszcza Henryka
Trzaskowskiego, ks. dra Mariana Walencieja, przewodniczącego Rady
Rodziców naszej szkoły p. Roberta Krawczyka, dyrektorów zaprzyjaźnionych
szkół, emerytowanych nauczycieli i mieszkańców naszego miasta. Szczególnie
ciepłe słowa skierowała p. Dyrektor w stronę nauczycieli ZSO w Mogielnicy,
pracowników administracji oraz uczniów naszej szkoły.
Ideą przewodnią tegorocznego spektaklu było przypomnienie nam
wszystkim, jakie tak naprawdę znaczenie mają te wyjątkowe Święta.
Przytłoczeni codziennymi problemami, kłopotami związanymi z wykonywaną
pracą, prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci, zawsze z zegarkiem w
ręku kontrolujemy czas dbając, by o niczym nie zapomnieć, niczego nie
przegapić, nie spóźnić się... W związku ze zbliżającymi się Świętami
obowiązków przybywa i tyle pilnych spraw trzeba koniecznie pozałatwiać.
Zaabsorbowani tym wszystkim, zdarza się, iż zapominamy, co tak naprawdę jest

w te dni najważniejsze - nie prezenty i życzenia, nawet nie wspólna wigilijna
kolacja - ale wewnętrzna przemiana, jaka dokonuje się w człowieku, gdy w jego
życie wkracza Chrystus. Dlatego właśnie z hałaśliwego centrum handlowego, w
którym świąteczne zakupy przysłaniały znaczenie tych Świąt, mocą wyobraźni
przenieśliśmy się do Betlejem, miejsca, w którym ponad dwa tysiące lat temu
wszystko się zaczęło...
Zatłoczony market, półki pełne atrakcyjnych towarów, sklepowy gwar,
natarczywe reklamy - tak wyglądają przygotowania do Świąt wielu polskich
rodzin. Tak wygląda czasami całe nasze życie, skoncentrowane na rzeczach
materialnych, pogoni za nowymi gadżetami, pełne pośpiechu i hałasu. Życie, w
którym ulegamy tanim pokusom i chcemy, żeby było kolorowo, łatwo i przede
wszystkim przyjemnie. Życie, w którym kierujemy się próżnością, pychą,
nadmiernym poczuciem własnej wartości.
I w taką właśnie rzeczywistość, nasze szkolne Jasełka wnoszą pomysł, że
może być inaczej. Są na tym świecie wartości dużo cenniejsze i wartościowsze,
a poznać je, dostrzec i zrozumieć możemy właśnie w ubogiej stajence...
Podjęcie decyzji w którą stronę iść i jakim wartościom przyznać w
naszym życiu pierwszeństwo - nie jest łatwe. Wyboru każdy z nas musi dokonać
sam. Podczas tegorocznych Jasełek pomagali nam w tym uczniowie naszego
liceum i gimnazjum, wcielając się w różne życiowe role - biznesmena,
zapracowanych rodziców, dzieci, a nawet kibica sportowego. Przez scenę, która
dzięki niezwykle dopracowanej scenografii pozwalała nam przenosić się z
bohaterami w wykreowany - chociaż tak prawdziwy - świat, przeszedł Herod,
przybyli Aniołowie, Diabeł, a także sama Śmierć. W stajence, otoczonej
żywymi zwierzątkami odpoczęli Józef i Maryja, troskliwie tuląca Dzieciątko.
Uroczystą atmosferę pomogły stworzyć kolędy i pastorałki w wykonaniu

szkolnego chóru i jego solistów. Jeden z utworów wspólnie z uczniami wykonali
również nauczyciele naszej szkoły. Momentem finałowym przedstawienia było
wręczenie p. Dyrektor Jolancie Tomczyk świecy symbolizującej Jezusa Światłość Prawdziwą, by swoim światłem oświeciła wigilijny stół i siedzących
wokół niego nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości,
przypominając o tych wartościach, które w tym szczególnym dniu powinny być
najważniejsze.
Tradycją stało się już rozstrzyganie podczas tego świątecznego spotkania
całej

naszej szkolnej społeczności konkursu na

najładniejszą

szopkę

bożonarodzeniową. Pani dyrektor Jolanta Tomczyk pogratulowała wszystkim
uczestnikom, a następnie wręczyła nagrody książkowe. Tegorocznymi
laureatami zostali:
 Karolina Biernat, Patrycja Frączyk i Anna Sułek – I miejsce
 Zofia Kosatka – II miejsce
 Aleksandra Cwajda, Małgorzata Kowalska, Aleksandra Małkowska – III
miejsce
 Gabriela Dowbór, Karina Borowska – III miejsce
Na zakończenie tego wyjątkowego dnia Pani Dyrektor Jolanta Tomczyk
serdecznie podziękowała uczniom, którzy występowali w Jasełkach oraz
nauczycielom

odpowiedzialnym

za

przygotowanie

tego

artystycznego

przedsięwzięcia: p. Katarzynie Frączak - Bartuszek, p. Beacie Kotlarz, p. Lidii
Kosatce, p. Aleksandrze Jakubiak, p. Annie Woźnicy, p. Dagmarze Janickiej, p.
Wiolecie Oziemskiej, p. Agnieszce Kłujszo- Juścikowskiej, p. Marioli Kuźmie
oraz

p.

Januszowi

Dudzińskiemu

za

użyczenie przepięknych gołębi.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście
Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica
p. dr Sławomir Chmielewski

oraz ks. Proboszcz Henryk Trzaskowski, którzy
bardzo wysoko ocenili występ naszych uczniów,
biorąc pod uwagę zarówno względy artystyczne, jak
i sens przekazanych treści, a także przekazali
życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkim
obecnym uczestnikom i przybyłym gościom.
Nasze szkolne Jasełka zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem kolędy
„Gdy się Chrystus rodzi”, a następnie zaproszeni Goście i wszyscy pracownicy
szkoły udali się na tradycyjne spotkanie wigilijne.
Wszystkim nam jednak jeszcze długo brzmiały życzenia złożone podczas
spektaklu przez uczniów: Byśmy w codziennym życiu zawsze potrafili oddzielać
światło od ciemności, a dobro od zła. Byśmy mieli siłę, by wybierać dobro.
Byśmy umieli przebaczać i przepraszać. Uczyć się bezinteresowności na co
dzień. Ciągle przyglądać się niebu.
By zawsze świeciła nam Betlejemska Gwiazda, będąc naszym znakiem,
celem i drogowskazem.

