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Wstęp muzyczny 

„Całą noc padał śnieg”- instrumentalnie, gra Grzegorz 

 

POWITANIE 

W tak piękny sposób Grzegorz wprowadził nas w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.  Niebawem 

spędzimy je wszyscy w gronie rodziny, przyjaciół. Postaramy się dzisiaj stworzyć choćby 

namiastkę świątecznego nastroju, aby wśród bliskich i znajomych  przeżyć chwilę cudownego 

Bożonarodzeniowego nastroju, miłości i radości. 

Z ogromną przyjemnością witam wszystkich kolędników, którzy przybyli do nas po raz  czwarty. 

We wspólnym kolędowaniu oprócz gospodarzy, uczniów SOSW w Tanowie  wezmą udział: 

 dzieci z Przedszkola Publicznego w Tanowie 

 dzieci z Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie wraz z paniami Sylwią 

Kaźmierską i Beatą Figurską (po raz pierwszy kolędują z nami- w ubiegłym roku 

nie dotarły do nas z powodu złych warunków atmosferycznych) 

 uczniowie z Zespołu Szkół w Przecławiu wraz z p. Iwoną Wierzbicką(ciekawa 

czym tym razem zaskoczy nas zespół pod kierunkiem p. Iwony) 

Witamy serdecznie  przedstawicieli Starostwa Polickiego oraz pozostałych gości. 

 

Patrycja 

Śpiewajmy Jezuskowi, 

śpiewajmy  kolędy, 

Śpiewem Go ukołyszmy, 

Śpiewem uradujmy. 

Niech Maleńki odczuje, 

Niech Maleńki się dowie, 

Że czekamy na Niego, 

W stajence, przy żłobie 
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Prowadząca: 

SOSW w Tanowie 

1. Tytuł naszego koncertu brzmi: „Zaśpiewajmy Jezusowi”, tak jak refren pastorałki, 

którą zaśpiewa zespół muzyczny z SOSW w Tanowie – posłuchajmy „Dziś  

w stajence” 

2. Kolejna kolęda to bardzo lubiana i popularna „Lulajże Jezuniu’. Usłyszymy  

ją w wykonaniu Anitki Lisickiej z naszego Ośrodka. 

3. A koniec usłyszymy niezwykle oryginalne wykonanie kolędy „Przybieżeli  

do Betlejem” 

Prowadząca: 

Hej kolęda, kolęda! 

Rozśpiewała nam święta: 

Wśród gałązek świerkowych 

Srebrny klucz wiolinowy... 

Taka jest już tradycja ,że nucimy ją razem 

Płynie z serca i z myśli, pełna wspomnień i marzeń. 

 

Prowadząca: 

Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie 

Zaprośmy teraz brawami dzieci z Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie. Po kierunkiem pań 

Sylwii Kaźmierskiej i Beaty Figurskiej dzieci przygotowały wiązankę kolęd  

i pastorałek. 

1. „Do szopy” 

2. „Mikołaj’ 

3. „Gore gwiazda” 

4. „Skrzypi wóz” 

5. „Wieczór wigilijny” 
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Prowadząca: 

O mój Jezusku, o mój malusieńki 

Czemu Ci matusia nie dała sukienki? 

Nie miała czym okryć Cię Panienka Święta 

I drżą z zimna Twoje najświętsze rączęta. 

Czymże ja Cię ,mały Jezusku ogrzeję? 

Chyba z mego serca żar taki powieje, 

Chyba z mego serca gorące śpiewanie – 

Tak bym mógł Cię ogrzać, przenajświętszy Panie. 

 

Przedszkole Publiczne w Tanowie 

Zapraszamy Panią Halinkę Łukasiak z grupą 6-latków. W ich wykonaniu usłyszymy 

pastorałkę: 

1. „Cuda, cuda”. 

Kolejni wykonawcy z Przedszkola Publicznego w Tanowie to grupa 5-latków, która pod 

kierunkiem Pań Agnieszki Pożarowskiej i Bożeny Odziomek przygotowały dwie pastorałki: 

 

2. „Opłatek” 

3. „Kosi, kosi” 

 

Prowadząca: 

Z drżeniem serca, Jezu drogi, 

przekraczamy szopki progi 

z drżeniem serca, ze łzą w oku 

chwalmy Boga w Nowym Roku. 

Pokłońmy się maleńkiemu, 

dzisiaj nam narodzonemu 
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Zespół Szkół w Przecławiu 

Tego zespołu nie musimy przedstawiać, ponieważ doskonale go znamy. Po raz kolejny witamy  

w progach naszego skromnego kościoła Panią Iwonkę Wierzbicką z Zespołu Szkół w Przecławiu 

wraz z zespołem. 

 

FINAŁ 

Na zakończenie już tradycyjnie zapraszamy wszystkich do wspólnego wykonania kolędy 

„Jezusa narodzonego” 

 

WRĘCZENIE PODZIĘKOWAŃ I UPOMINKÓW PRZEDSTAWICIELOM KAŻDEJ 

PLACÓWKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie scenariusza i przygotowanie koncertu: 

Małgorzata Tyszkiewicz i Katarzyna Duszkiewicz 


