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Wstęp
„Całą noc padał śnieg” w wykonaniu zespołu AKORD z SOSW w Tanowie
Powitanie
Witam serdecznie na Integracyjnym Koncercie Kolęd „Zaśpiewajmy Jezusowi”. W tym roku
spotykamy się już po raz szósty.
Witam serdecznie przedstawicieli powiatu: Wicestarostę Polickiego p. Annę Rybakiewicz,
Panią Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury p. Beatę Kropidłowską, przedstawicieli Rady
Powiatu, sołtysa Tanowa p. Zygmunta Kołackiego,

Dyrektor naszego Ośrodka p.Beatę

Brzostek, Księdza Proboszcza tejże parafii księdza Marcina Madeja, a przede wszystkim
witam gorąco kolędników, którzy tak licznie przybyli do nas z różnych placówek
oświatowych powiatu polickiego oraz Szczecina wraz z nauczycielami i opiekunami.
We wspólnym kolędowaniu udział wezmą:
 dzieci z Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie,
 dzieci z Przedszkola Publicznego w Tanowie,
 schola w skład której wchodzą uczniowie Szkoły Podstawowej w Tanowie,
 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu,
 dzieci z Domu Dziecka w Tanowie
 po raz pierwszy wspólnie z nami kolęduje młodzież z Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego PSOUU koło w Szczecinie
 uczennice z Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie
 oraz wychowankowie SOSW w Tanowie, organizatorzy tego koncertu
Bardzo proszę o zabranie głosu p. Beatę Brzostek Dyrektor Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Tanowie, organizatora dzisiejszego koncertu.
Zapewne ksiądz proboszcz Marcin Madej , jako gospodarz tej świątyni zechce przywitać
gości.
Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych polskich zwyczajów związany ze Świętami
Bożego Narodzenia. Wspólne kolędowanie bowiem zbliża ludzi, buduje między nimi więź,
daje uczucie bliskości, łączności. Kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem i miłością. Tym
wszystkim czego nam na co dzień brakuje. Zwyczaj wspólnego rodzinnego śpiewania kolęd
zanika. Organizując ten koncert pragniemy zachęcić wszystkich do wspólnego śpiewania,
chcemy podtrzymać dobrą polską tradycję i uwrażliwić Was na piękno i wymowę polskich
kolęd.
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Kolędo polska, zamknięta w najprostszych nutach i słowach,
Królujesz w domach we święta, by ludzi wzruszać od nowa.
Tak wiele teraz się dzieje i wokół tyle jest złego,
Kolędo, daj nam nadzieję doczekać jutra lepszego.
I.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Tanowie
Koncert rozpocznie zespół wokalno-instrumentalny AKORD ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Tanowie. W ich wykonaniu usłyszymy następujące kolędy:
1.„Do szopy”
2.„Lulajże Jezuniu”
Zespół prowadzony jest przez p.Magdalenę Witkowską, Katarzynę Duszkiewicz, Joannę
Dolęgę i Małgorzatę Sternę.
Podzielimy się opłatkiem, jak przodkowie nasi,
Bo dziś pokój idzie światem, żale, spory gasi...
Podzielimy się życzeniem, jak promieniem słońca,
Aż spod powiek, ze wzruszenia spłynie łza gorąca.
Podzielimy się radością i uśmiechem czystym
I dobrocią, życzliwością z każdym sercu bliskim
II. Przedszkole Publiczne w Tanowie
Przed nami nasi przyjaciele z Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie.
1.Grupa 6-latków „Piraci” wykona dla nas piosenkę „Pastuszek”
Nauczycielka prowadząca p. Magdalena Pawlaczyk
2.A teraz niespodzianka – kolęda w języku angielskim „Silent Night”.
Dzieci przygotowała anglistka p. Małgorzata Głuszyk.
3.Grupa 5-6-latków ,,Wiewiórki" przedstawi ,,Kolędę świetlistą"
Nauczycielka prowadząca p. Agata Puff
Grudniowa, piękna noc z kolędą przyszła do nas,
Grudniowa, piękna noc, przez ludzi wymarzona.
I wokół cały świat pierzynką otuliła,
Zmieniła w bajkę świat i gwiazdy zapaliła.
III. Przedszkole Publiczne w Kołbaskowie
Zapraszamy małych artystów z Przedszkola Publicznego w Kołbaskowie
1.Grupa 5-latków wykona dla nas pastorałkę „Do stajenki” .
Nauczycielka prowadząca p. Joanna Pańczyk
2.Grupa 5-6-latków zaprezentuje tradycyjną kolędę „Przybieżeli do Betlejem”.
Nauczycielka prowadząca p. Małgorzata Rybicka, Joanna Pańczyk.
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3. Grupa 6-latków w pastorałce „Jezus śpi”- pastorałkę przygotowała Małgorzata Rybicka
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 się rodzi w człowieku
IV. Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy PSOUU koło w Szczecinie
Po raz pierwszy gościmy na naszym koncercie młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno -Wychowawczy PSOUU koło w Szczecinie. Na dzisiejszy koncert przygotowali
następujące utwory:
„Świeć gwiazdeczko”
„Śpiewajmy wesoło”
Opiekunami grupy są: Urszula Moskal, Kamila Wójtowicz, Ida Deja, Maciej Kowalczyk,
Paweł Sadowski, Robert Behrendt.

Jakaś światłość nad Betlejem się rozchodzi
W środku nocy przerażony świat się budzi.
Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodził,
Do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi.
Już pasterze prości ludzie biegną z dala,
Oddać pokłon Tobie Panu nad panami,
Mówią sobie jakaż łaska nas spotkała,
Że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami.
V. Dom Dziecka w Tanowie
„Świeć gwiazdeczko”
„Przybieżeli do Betlejem”
Opiekunem grupy jest pani Barbara Zamachowska
Oto już cud się spełnia,
Już biją w niebo dzwony.
O witajże nam, Jezu,
W Betlejem narodzony.
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Rozwarły się niebiosa,
Już kolęd płyną dźwięki:
O witajże nam, witaj,
Jezuniu malusieńki.
VI. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie
W wykonaniu skrzypaczek Ani i Julity usłyszymy kolędy:?
Opiekunem jest p. Natalia Kwaśniowska.
Kolęda głosi wszystkim ludziom,
Niech będzie Bogu chwała.
I pokój ludziom, który daje,
Dzieciątka rączka mała.
VII. Szkoła Podstawowa w Tanowie
Szkołę Podstawową w Tanowie reprezentują uczniowie śpiewający w scholi. W ich
wykonaniu usłyszymy kolędy:
„Przybieżeli do Betlejem”
„Z narodzenia Pana”
Uczniów przygotowały panie Beata Abyzow i Dorota Błaszczyk
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.
VIII. Szkoła Podstawowa w Przecławiu
Powitajmy gromkimi brawami uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przecławiu, którzy wraz
z p. Iwoną Wierzbicką swoimi występami uświetniają nasze koncerty już od sześciu lat.
W wykonaniu uczniów klas 4c i 5c usłyszymy wiązankę kolęd :
„La combo”- kolęda irlandzka
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”
„Życzymy, życzymy”
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„Z narodzenia Pana”
„Nad Betlejem w ciemną noc”
„Jezusa narodzonego”
Zakończenie
Bardzo dziękujemy wszystkim za wspólne kolędowanie i pragniemy złożyć Wam ciepłe
i serdeczne życzenia, by w domach Waszych gościły miłość, życzliwość i nadzieja. Niech
światło choinki, symbolu radości z narodzenia Jezusa,

oświetla zawsze Wasze życie

i pozwala odnaleźć właściwa drogę. A przez cały rok niech Was wszystko łączy a nic nie
dzieli.
Wręczenie podziękowań i upominków przedstawicielom każdej placówki.
Prosimy Wicestarostę Polickiego Annę Rybakiewicz

i p. Beatę Brzostek o wręczenie

podziękowań i upominków reprezentantom placówek i ich opiekunom.
Na zakończenie zapraszamy wszystkich do wspólnego wykonania piosenki „Znak pokoju”
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