„ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI”
V INTERGRACYJNY KONCERT KOLĘD
12. 12. 2012 R.
GODZ. 10:00

MIEJSCE KONCERTU –

KOŚCIÓŁ P.W. NSPJ W TANOWIE

UCZESTNICY –

PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Z POWIATU
POLICKIEGO ORAZ GMINY POLICE

DEKORACJA –

IWONA ZŁOTEK

NAGŁOŚNIENIE –

MARIUSZ MILEWSKI

SCENARIUSZ –

MAGDALENA WITKOWSKA, JOANNA DOŁĘGA, KATARZYNA DUSZKIEWICZ

ORGANIZATORZY –

MAGDALENA WITKOWSKA, JOANNA DOŁĘGA, KATARZYNA DUSZKIEWICZ, BEATA SZCZYPIŃSKA,
ANNA CZARNECKA, ELŻBIETA BEŁZ

CZĘŚĆ WSTĘPNA

Rozpoczęcie piosenką „ Sianko na stół” (zwrotki recytowane,podkład Madzia - pianino)
ANIA
„Stary piec coś słabo dziś grzeje, cicha noc stoi za drzwiami.
W czterech ścianach małego Betlejem tylko Ty ze swoimi myślami.
RAZEM
Ref. Jeszcze trzeba sianko na stół
wolne krzesło, wolne nakrycie.
Ten opłatek przełamać na pół,
jak z bliskimi dzieli się życie.
BEATKA
Zamiast gwiazdy pierwszej na niebie, w cudzym oknie choinki światło.
Ciepłym blaskiem mruga do Ciebie, jakby Twoje tęsknoty odgadło.
ASIA
A zza ściany słychać śpiewanie, a za ścianą głos się rozchodzi,
że z Dzieciątkiem w lichej stajence.
RAZEM
i dla Ciebie - nadzieja się rodzi.
Ref. Jeszcze trzeba sianko na stół
wolne krzesło, wolne nakrycie.
Ten opłatek przełamać na pół,
jak z bliskimi dzieli się życie.”

POWITANIE
ASIA
Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszy piąty już Integracyjny Koncert Kolęd: „Zaśpiewajmy Jezusowi”.
Witam serdecznie przedstawicieli powiatu: Pana Starostę Leszka Guździoła, Wicestarostę Polickiego
p. Annę Rybakiewicz, Członków Zarządu Powiatu: p. Jacka Stachyrę i p. Pawła Bajera, Panią Naczelnik
Wydziału Edukacji i Kultury p. Beatę Kropidłowską, Sołtysa Tanowa p. Zygmunta Kołackiego, Panią Dyrektor
naszego Ośrodka Beatę Brzostek, kierownika internatu p. Elżbietę Marczak, Księdza Proboszcza tejże
parafi, księdza Włodzimierza Olszewskiego, a przede wszystkim witam gorąco wszystkie grupy wraz
z opiekunami, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w czasie dzisiejszego koncertu.
Oddaję głos p. Dyrektor Beacie Brzostek.

ASIA
W tym momencie kończymy część wstępną i zapraszamy wszystkich do części koncertowej.

BEATKA
„W tradycji polskiej Wigilia to jeden z najpiękniejszych i niezwykłych elementów Świąt Bożego Narodzenia.
To dzień szczególny, łączący czas zwykły – czas pracy i czas niezwykły – świąteczny, czas profanum i czas sacrum.
To oczekiwanie w gronie rodzinnym na wielkie i cudowne wydarzenie – na Narodzenie Pańskie”.

CZĘŚĆ KONCERTOWA
BEATKA
1) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 Police
„ Wśród nocnej ciszy głos gdzieś płynie, w ścieżki śniegowe, w nocy chłód,
Niech chwila ta nam razem minie, przy żłóbku, który topi lód.”
Zapraszamy do wysłuchania pieśni przygotowanych przez wychowanków z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
nr 1 w Policach. Będą to: „Świeć gwiazdeczko”, Skrzypi wóz”, „ Feliz Navidad”
ASIA
2)

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Szczecin
„Są święta w naszym kalendarzu, najdroższe i najbliższe
bo wywołują falę marzeń, najczulszych i najmilszych.
Ich dziwny czar ten nastrój stwarza, dla życia najważniejszy,
rozlewa się na ludzkich twarzach, uśmiechem najpiękniejszym.”

Podczas naszego koncertu gościmy dziś przedstawicieli Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
ze Szczecina. Zapraszamy do wysłuchania kolęd w wykonaniu Beaty Romanowskiej i Laury Lewickiej.
BEATKA
3) Publiczne Przedszkole nr 11 Police
„Światełko w mroku, mała latarenka wskazuje drogę wędrowcom strudzonym,
Tam gdzie w małej stajni na matczynych rękach, słodko śpi Pan Jezus właśnie narodzony.”
Wysłuchajmy teraz piosenki „Betlejemska radość” oraz kolędy „Do szopy, hej pasterze” w wykonaniu małych
artystów z przedszkola nr 11 z Polic.

ASIA
4)

Szkoła Podstawowa Tanowo
„Matka Boża, święty Józef nad Dzieciątkiem klęczą, Cherubiny w gwiezdnym kurzu, srebrne szyszki brzęczą
Pachnie siano, wosk, wanilia, noc czarna jak heban, w oczach rodzi się wigilia, Matka, okruch chleba.”
Zapraszamy do wysłuchania pieśni: „ Hejże, dyna, dyna” oraz „ Do szopy, hej pasterze” w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej w Tanowie.

BEATKA
5) Publiczne Przedszkole Kołbaskowo
„To właśnie tego wieczoru, gdy mróz lśni jak gwiazda na dworze,
Przy stołach są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku.”
„Gdy Pan Jezus się narodził”, „Przybieżeli do Betlejem”, „ W tę betlejemską”- właśnie te utwory usłyszymy
za chwilę. Przygotowane zostały specjalnie na nasz koncert przez dzieci z Przedszkola
w Kołbaskowie. Zapraszamy!
ASIA
6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Tanowo
„Bo tylko jedna jest noc w takiej bieli, kiedy do okien sfruwają anieli,
By się nowiną radosną podzielić - byśmy wiedzieli:
Że kiedy płynie kolęda nad światem i spada śniegu cieniutki opłatek
I dary niosą do szopy Królowie- rodzi się człowiek.”
W wykonaniu gospodarzy tego koncertu usłyszymy następujące pieśni: „Przywitaj Boga” oraz „Gdy śliczna
Panna”.
BEATKA
7) Publiczne Przedszkole Tanowo
„Pasterka dźwięki swe rozściela, wśród nocy innej z różnych stu.
Wśród nocy pełnej słów wesela, wśród nocy cichej z Panem tu.”
Zapraszamy dzieci z przedszkola w Tanowie. Pierwsza grupa przygotowała specjalnie na tę okazję utwory:
„Kaczka pstra”, „ Skrzypi wóz” oraz „ We wish you a Marry Christmas”. Druga zaś reprezentująca także
przedszkole w Tanowie wykona: „Śnieżynki białe” i „Przybieżeli do Betlejem”.

ASIA
8) Szkoła Podstawowa Przecław
„ Nieśli Mu kadzidło, nieśli Mu i złoto, drogocenną mirrę nieśli poprzez świat.
Ubodzy pasterze dziwili się: kto to, komu tak radośnie śpiewa nawet wiatr.”
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przecławiu zaprezentują nam trzy utwory. Będą to: „Nad Betlejem
w ciemną noc”, „Gore gwiazda” oraz „ Poprzez białe drogi”. Serdecznie zapraszamy!

BEATKA
9) Dom Dziecka Tanowo
„Pokaż nam dzisiaj za naszym ogrodem, najbliższą drogę do Twojej stajenki,
Za to opłatek przyniosę Ci z miodem, stanę na palcach i podam do ręki.
A potem razem z Betlejem pójdziemy do nas pomodlić się gdzieś na pasterce
I tu usłyszysz malusieńki, niemy, jak kolęduje Tobie nasze serce.”
Dom Dziecka w Tanowie przygotował następujące utwory: „Przybieżeli do Betlejem”, „ Jezus malusieńki”,
„Cicha noc”. Serdecznie zapraszamy!
ASIA
10) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 Police
„Rozwarły się niebiosa, już kolęd płyną dźwięki. O witajże nam, witaj, Jezuniu malusieńki.
Ty, któryś jest Miłością i Sercem tego świata, zagarnij serca nasze i w Imię swoje zbrataj.”
Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 2 w Policach zaprezentują utwory, które
przygotowali specjalnie na ten koncert.

CZĘŚĆ FINAŁOWA

ASIA
To byli już ostatni uczestnicy naszego koncertu.
Dziękujemy wszystkim za wspólne kolędowanie. Mamy nadzieję, że pomimo zimna i tak Wasze serca stały się
gorące. Nim zaśpiewamy wspólnie piosenkę fnałową poproszę p. Dyrektor Beatę Brzostek i Wicestarostę
Polickiego p. Annę Rybakiewicz o wręczenie statuetek, dyplomów i drobnych, słodkich niespodzianek
dla występujących artystów i ich opiekunów.
A teraz wszystkich uczestników oraz naszą wspaniałą publiczność zapraszamy do wspólnego wykonania
piosenki: „Znak pokoju”.

1. Ten szczególny dzień się budzi niosąc ciepło w każdą sień,
To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień.
Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość,
I nadejdzie noc pojednań, tylko jedna w całym roku taka noc.
Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa,
Przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie sobie znak.
2. Potem przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów,
Najjaśniejsza gwiazda zblednie i niepokój jak co roku wróci znów.
Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa,
Przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie sobie znak.
3. Niejeden świt powróci zwątpień mgłą, brzemieniem spraw i trosk,
Powróci twarzy mars na powitanie dnia, znów milczenie serc regułą będzie nam.
Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa,
Przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie sobie znak.”

