
Idziemy  do Was z kolędą...  

Jasełka w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy 

Nad stajenką rozświetloną 

Trwa cudowna noc grudniowa. 

Bóg narodził się w Betlejem, 

Abyś zaczął żyć od nowa. 

 
K. Popiołek Kolęda Miłości 

 

     Święta Bożego Narodzenia to czas 

nadziei. Gorąco wierzymy, że spełnią 

się życzenia, które składamy sobie 

wzajemnie dzieląc się opłatkiem w 

wigilijny wieczór. Dzisiaj wielu z nas 

nie marzy już, by dostać w prezencie 

ubrania, nowy telefon, słodycze czy 

pomarańcze. Pragniemy natomiast 

miłości, akceptacji, a także wsparcia, 

szacunku i życzliwości.  

Albert Grün stwierdza:  W życzeniach zawarte jest przeczucie, że moglibyśmy nas i nasz świat 

stworzyć od nowa. [...] Jeśli życzenie trafia do serca innego człowieka, to znaczy, że wyraża 

się w nim miłość: miłość, która może zaczarować jego życie. 

          Taka idea przyświecała spotkaniu wigilijnemu, które odbyło się w ZSO im. Jana 

Kilińskiego w Mogielnicy. Jasełka wprowadziły obecnych w uroczysty, refleksyjny nastrój. 

Sceny związane z narodzeniem Dzieciątka w Betlejem miały metaforyczny wymiar. Skupiły 

się wokół wartości, o których często zapominamy w przedświątecznej gonitwie. Zaproszeni 

goście, uczniowie, ich rodzice i nauczyciele mieli okazję do chwili zadumy oraz wytchnienia 

od codziennych zajęć. 



          Centralne miejsce na scenie zajęła stajenka, do której po długiej wędrówce dotarli 

Maria i Józef, a następnie pasterze i królowie z darami dla przybyłego na świat Jezusa. 

Sercem towarzyszył im każdy z nas.  

 

Ciesz się, mały Jezu, 

Nie myśl, co Cię czeka. 

Przybyłeś na ziemię, 

By zbawić człowieka. 

Nad śpiącym Betlejem 

gwiazda dziś jaśnieje, 

głosi ludziom radość, 

przynosi nadzieję. 

 
J. Węcowski Dziecię 

narodzone 
 

 

 

 

 

Ważną rolę odegrał także stół pokryty białym obrusem. To wokół niego zgromadziła się 

kochająca rodzina, której członkowie godnie przygotowali się na przyjście Bożego Syna. Ich 

życzenia wyrażały wzajemną miłość  

i szacunek.  

 

A przy żłóbku wokół ciebie 

bliscy ludzie, twarze miłe, 

ciepłe dłonie, dobre myśli, 

wszystko proste, niezawiłe. 
   K. Popiołek Kolęda Miłości 
 

  Niezapomnianych wzruszeń 

dostarczyły uczestnikom spotkania 

pastorałki, kolędy  

i świąteczne piosenki w wykonaniu solistów oraz szkolnego chóru przy akompaniamencie 

keyboarda, akordeonów, skrzypiec, gitary, trąbki i bębenka.  



W repertuarze młodych artystów  

nie zabrakło takich utworów, jak: 

Anioł pasterzom mówił, Bóg się rodzi, 

Wśród nocnej ciszy, Oj, Maluśki, Nie 

było miejsca, Maleńka Miłość, Lulajże 

Jezuniu, Gloria  

i inne.   

Przygotowanie programu wymagało od organizatorów wiele pracy, jednak efekt był 

tego wart! Jasełka wywarły na wszystkich duże wrażenie, wprowadziły świąteczną atmosferę, 

wywołały uśmiech, czasem łzę wzruszenia. Współautorkami sukcesu były panie: s. Katarzyna 

Balcerzak, Beata Kotlarz, Agnieszka Kłujszo-Juścikowska, Mariola Kuźma, Agnieszka 

Łagoda, Karolina Łygan, Edyta Mydłowska, Paulina Wiktorek, Anna Woźnica. Opiekę nad 

przebiegiem uroczystości sprawowały: p. Dyrektor Jolanta Tomczyk, p. Dyrektor Anna 

Łukaszczyk, p. Dyrektor Urszula Tomala-Kujat. 

Pierwszą część spotkania zamknęło 

wystąpienie przedstawicieli Samorządu 

Uczniowskiego oraz życzenia p. Dyrektor  

J. Tomczyk skierowane do wszystkich uczniów, 

nauczycieli i gości.  

Do świątecznych życzeń i podziękowań 

dołączyli się ksiądz proboszcz Henryk 

Trzaskowski oraz Burmistrz – p. Sławomir 

Chmielewski. Goście zwrócili uwagę na 

różnorodność programu artystycznego, zjawiskową scenografię, docenili także wszechstronne 

uzdolnienia młodzieży oraz zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie uroczystości.  

 

 

 

 



Na zakończenie  p. Dyrektor podsumowała Konkurs na najpiękniejszą szopkę  

i wręczyła nagrody zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom plastycznych zmagań. Wśród 

najlepszych znaleźli się: I miejsce Magdalena Kaźmierska – uczennica klasy 2b, II miejsce 

Jagoda Koperska – uczennica klasy 2a  oraz Weronika Łagoda, Marta Murawska i Emilia 

Cuprjak – uczennice klasy 2d, III miejsce Jakub Orlik – uczeń klasy 3b.  

 

 

 

 

 

 

 

Po części oficjalnej Dyrektor pani dyrektor Jolanta Tomczyk – zaprosiła wszystkich 

gości, członków Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli Rady Rodziców na tradycyjne 

spotkanie opłatkowe.  

Edyta Mydłowska 

Fot. Sylwia Janicka, Karolina Mydłowska 


