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ZAŚPIEWAJMY JEZUSOWI 

III Integracyjny Koncert Kolęd 

15 grudnia 2010 r. 
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Koncert rozpoczyna pastorałka  „Dziś w stajence”w wykonaniu zespołu AKORD  

z SOSW w Tanowie (pianino, metalofon) 

Powitanie - KASIA 

Znowu minął rok. Już po raz trzeci spotykamy się w tym urokliwym kościółku 

Tanowie, aby w gronie przyjaciół kolędować. 

Witam wszystkich kolędników, którzy przybyli do nas z różnych placówek 

oświatowych powiatu polickiego oraz Szczecina. Przedstawicieli Starostwa Polickiego, 

p. Zygmunta Kołackiego, mieszkańców Tanowa.  

We wspólnym kolędowaniu udział wezmą: 

 dzieci z Przedszkola Publicznego w Tanowie, 

 dzieci z Przedszkola w Kołbaskowie, 

 uczniowie Szkoły Podstawowej w Tanowie, 

 uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie, 

 uczniowie z Zespołu Szkół w Przecławiu, 

 oraz uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie, organizatorzy 

tego spotkania. 

       Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Niebawem spędzimy je w gronie rodzinnym. 

Postarajmy się dzisiaj przenieść tutaj namiastkę świątecznego nastroju,  aby wśród 

przyjaciół przeżyć chwilę tego cudownego Bożonarodzeniowego nastroju miłości  

i radości. 

 

     Wieczór wigilijny jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku, 

wieczorem zadumy i refleksji. W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się, gdy  

na niebie ukazuje się pierwsza gwiazdka. Czyni się tak zapewne na pamiątkę gwiazdy 

betlejemskiej, którą ujrzeli Mędrcy, zwani też Trzema Królami.  

I Posłuchajmy pastorałki „Pierwsza gwiazdka” w wykonaniu zespołu AKORD  

z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tanowie. 
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II Właśnie o kolędnikach mówi kolejna pastorałka „Gwiazda na kiju”.  

          Przed nami ponownie zespół AKORD. 

 

ELA 

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 

III  W tym roku dołączyły do nas dzieci z Przedszkola w Kołbaskowie. Pod 

kierunkiem pań: Sylwii Kaźmierskiej i Beaty Figurskiej dzieci przygotowały przy 

piosenki związane ze Świętami Bożego Narodzenia: 

 „Wieczór wigilijny”   

 „Gore gwiazdka”   

 „Mikołaj”  

IV    Przedszkole Publiczne w Tanowie grupa 5 i 6-latków wraz z Panią Haliną 

Łukasiak. 

W wykonaniu małych artystów z Przedszkola w Tanowie usłyszymy 6 kolęd i piosenek 

bożonarodzeniowych: 

 „Serce dla Jezusa”- w wykonaniu: Zosi i Zuzi, 

 „Świąteczne aniołki kolędują” – w wykonaniu: Ani, Pauliny, Ani i Bruna,  

 „Betlejemskiej gwiazdy blask” – w wykonaniu: Wiktorii, Natalii, Kacpra, Krzysia, 

Maksa, 
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 „Chwała na wysokości” – w wykonaniu: Roksany, Kacpra, Kordiana, Igora,  

 „Świąteczna cha-cha” – w wykonaniu: Weroniki, Natana, Ignacego, Konrada,  

 „Dla kogo te dary” – w wykonaniu: Julii, Dawida, Mateusza, Karola  

KASIA 

Do szopy, hej pasterze,  

Do szopy, bo tam cud. 

Syn Boży w żłobie leży, 

 by zbawić ludzki ród. 

Śpiewajcie aniołowie, 

Pasterze grajcie mu. 

Kłaniajcie się królowie, 

Nie budźcie go ze snu. 

V     Przed nami uczniowie z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie.  

W ich wykonaniu usłyszymy najpopularniejsze polskie kolędy, a przy okazji poznamy 

kolejne instrumenty,  na których zagrają młodzi artyści. 

 Konrad Kujawski, saksofon  

 „Dzisiaj w Betlejem”, „Tryumfy Króla Niebieskiego” 

         Nauczyciel: Piotr Okrzyński 

 Adam Głowacki, akordeon  

 „Cicha noc” 

         Nauczyciel: Janusz Pszeniczka 

 Aleksander Jacoszek, trąbka 

„Lulajże Jezuniu”, „Anioł pasterzom mówił” 

Nauczyciel: Michał Koniarski 
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 Duet fletowy: Olga Orłowska i Maria Sowińska,  

„Do szopy hej pasterze”,  

  „Mędrcy Świata” 

Nauczyciel: Iwona Radin - Rutkowska 

Dziękujemy Panom: Piotrowi Okrzyńskiemu i Dariuszowi Podemskiemu, młodym 

artystom oraz ich nauczycielom za przygotowanie tak pięknego koncertu. 

ELA 

Zaśpiewajmy kolędę dla małego Jezusa 

Niech nas nuta świąteczna mocniej łączy i wzrusza. 

Przyjmij mały Jezu, dobry nasz Panie, 

Nasze czyste serca i nasze śpiewanie. 

Dziś dziękujemy Ci Jezu, żeś dla nas się narodził 

I żeś przez przyjście z nieba świat oswobodził. 

 

VI Jak co roku witamy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tanowie wraz  

z p.Dorotą Błaszczyk .  W ich wykonaniu usłyszymy piękne tradycyjne polskie kolędy.  

 „W żłobie leży”   

 „Z narodzenia Pana”   

 „Mędrcy Świata” 

 

VII Zespół Szkół z Przecławia wraz z p. Iwoną Wierzbicką. Tradycyjnie już  

p. Iwona przyjechała do nas z muzyczną niespodzianką. W tym roku usłyszymy 

wiązankę kolęd granych na instrumentach, których pewnie nie znacie, są to dzwonki 

ręczne. 
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Zakończenie 

Pożegnanie kolędników, wręczenie dyplomów i upominków. 

Kolęda „Jezusa narodzonego”- zespół AKORD 

 

 

                                                                     Opracowała: Małgorzata Tyszkiewicz 
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