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Scenariusz Koncertu Bożonarodzeniowego dla szkoły średniej  pt. ,,Nad 

Betlejem". 

 

Scenariusz powstał na okoliczności koncertu kolęd i pastorałek wykonanych 

przez Stalową Orkiestrę pod batutą ucznia naszej szkoły. 

 

 

   SLAJD 1-Nad Betlejem-  obraz z zaproszenia i plakatu . 

 

Konferansjer I: 

„Patrzmy w gwiazdę betlejemską, żeby oczy nasze nabrały blasku, żeby 

nabrały jej światła. Przyjdźmy do żłóbka Jezusa, żeby ręce nasze się ogrzały. 

Śpiewajmy kolędy, żeby serca nasze odtajały, żeby stały się bardziej wrażliwe na 

wszystko, co wokół nas.” 

Tymi pięknymi słowami wiersza  witamy Szanownych Państwa w ten 

szczególny, przed wigilijny czas na koncercie kolęd i pastorałek. 

Jesteśmy niezmiernie wzruszeni, że możemy gościć w naszej szkole 

wspaniałych wykonawców ze „Stalowej Orkiestry”, którą dyryguje uczeń naszej 

szkoły . 

 

 Konferansjer II: 

 

Zanim wybrzmią pierwsze tony, przypomnijmy sobie czym jest 

kolędowanie? Słowo kolęda wywodzi się od  łacińskiego  KOLENDE, co znaczy 

pierwszy dzień  miesiąca . 

Dawniej kolędami nazywano pieśni ludowe związane z obrzędami Nowego 

Roku i obyczajem składania życzeń pomyślności w gospodarstwie i w domu. 

Później miejsce tych pieśni zajęły inne, związane tematycznie z Bożym 

Narodzenie. 
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  Konferansjer I:  

Pierwsze zapisane kolędy powstały w XV XVI wieku. Były to zazwyczaj 

pieśni tłumaczone z języka łacińskiego albo czeskiego. Najwięcej kolęd zaistniało 

jednak w XVII i XVIII wieku. 

 

Konferansjer II: 

Najstarsza zachowana polska kolęda, pochodząca z 1424 roku, zaczyna się 

od słów: „ Zdrow bądź, krolu anielski”. 

Kolęda od wieków wyrażała sobą wiele charakterystycznych elementów 

duszy narodowej. Jest w niej i dostojność i skupienie duchowe, jest bujny 

temperament sarmacki, słowiańska zaduma i tęsknota, rzewność i czułość. Jest i 

humor, i wesołość, jest zamaszystość kontuszowego szlachcica i krakowskiego 

chłopa. Kolęda stała się więc odbiciem duszy prostaka i mędrca, dziecka i 

dorosłego człowieka; przemawia zatem od wszystkich i do wszystkich. 

Zapraszamy więc  do  wspólnego kolędowania. 

 

SLAJD 2- Święta Rodzina 

 

Konferansjer I: 

Pierwsza kolęda wywodzi się z polskiego folkloru góralskiego. Powstała 

pod koniec XVIII wieku. Autor i kompozytor melodii pozostają nieznani. Kolęda 

pt. ,,Jezusa Narodzonego”. znalazła się w wielu śpiewnikach jeszcze w okresie 

rozbiorowych. Utwór wykonają …… 

 

 

Kolęda:,, Jezusa narodzonego’’. 

Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, 

Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. 

Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, 

Skłaniajmy swe czoło Panu naszemu. 
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Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, 

Że to Bóg i człowiek prawy leży na sianie. 

Oddajmy wesoło... 

 

Oddajmy też na kadzidło Panu nadzieję, 

Że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. 

Oddajmy wesoło... 

 

Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego, 

Że Go nad wszystko kochamy z serca całego. 

Oddajmy wesoło... 

 

Przyjmij Jezu na kolędę te nasze dary, 

Przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary. 

Byśmy kiedyś w niebie mogli posiąść mogli Ciebie, 

Posiąść mogli Ciebie na wieki wieków. 

 

SLAJD 3- Obraz Gwiazdy  nad Betlejem 

 

Konferansjer II: 

,,Gwiazdy melodię zaszumią, struny się dźwiękiem rozprzędą, 

Będziemy sami dźwiękami i tą błękitną kolędą." Wspólne śpiewanie kolęd 

stwarza podniosły rodzinny nastrój. Napełnia nas miłością i zadumą nad życiem.  

Zaprezentujemy Państwu pastorałkę pt. ,,Kolęda płynie z wysokości." 

Muzyka Bracia: Jan, Marcin, Mateusz Pospieszalscy. Słowa: Ks. Jan Twardowski.  

Zaśpiewa  ….. 

 

Pastorałka : ,,Kolęda płynie z wysokości” 

Osioł pewny siebie, wół zarozumiały 

Bóg się nie wstydzi, Bóg się nie wstydzi 
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Nie wstydzi, że jest taki mały. 

 

Herod postraszył, stajnia uboga 

Ludzkie kłopoty, ludzkie kłopoty 

kłopoty małego Boga... 

 

Kolęda płynie z wysokości, 

Kolęda płynie... 

Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego,  

x2 

I uczy miłości... 

 

Nawet trzech mędrców na nic się przyda 

Bo Bóg tak mały, Bo Bóg tak mały 

Tak mały, że go nie widać 

 

Kolęda płynie z wysokości, 

Kolęda płynie... 

Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego,  

x2 

I uczy miłości... 

 

Daj nam Boże wiarę 

wiarę zawsze żywą 

zdrowie na święta 

zdrowie wciąż na święta 

dla bliskich cierpliwość 

 

Kolęda płynie z wysokości, 



5 
 

Kolęda płynie... 

Śpiewa na całego z wysokości, śpiewa na całego,  

x4 

I uczy miłości... 

 

SLAJD 4- Dzieciątko w żłóbku 

Konferansjer I: 

Pastorałka to ludowa pieśń religijna o wesołym charakterze, utrzymana 

zazwyczaj w tonie sielankowym, związana z tematyką Bożego Narodzenia, 

wprowadzająca często wątek pasterski.  

Taki charakter ma kolejny utwór. To współczesna pastorałka pt. ,,Za 

kominem świerszczyk spał." Autorką słów jest Wanda Chotomska, polska 

pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży. Muzykę do utworu 

skomponowała Teresa Niewiarowska. Dla nas dzisiaj zaśpiewa go … 

 

Pastorałka: ,,Za kominem świerszczyk spał”. 

Za kominem świerszczyk spał, 

Całą zimę przespać chciał 

Obudziła go nowina, 

Urodziła się dziecina, 

Kto jej będzie grał 

Zagraj dziecku najpiękniejszą kołysankę, 

Kołysankę o zielonym ciepłym dniu 

Z nut pachnących macierzanką i rumiankiem 

Kołysankę, usypiankę graj do snu 

Koło żłobka świerszczyk stał, 

Na zielonych skrzypkach grał, 

Aż do dziecka sen przywołał, 

Sen pachnący jak te zioła 

Dziecku w żłobku dał 
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Zagrał dziecku najpiękniejszą kołysankę, 

Kołysankę o zielonym ciepłym dniu 

Z nut pachnących macierzanką i rumiankiem 

Kołysankę, usypiankę grał duo snu 

 

 

Slajd 5- Trzej Królowie idą za Gwiazdą 

 

Konferansjer II: 

Gdy już gwiazdy złote 

na niebie zamigocą, 

a jedna z nich zakreśli 

w przestrzeni wielki łuk, 

niebiańskie jasne wrota 

uchylą się tą nocą 

i wśród anielskich pieśni 

na ziemię zstąpi Bóg. 

Niech te przepiękne  słowa wiersza wprowadzą nas w kolejny utwór, tym 

razem z albumu NASZE ULUBIONE KOLĘDY I PASTORAŁKI zespołu Arka Noego.  

Proszę państwa kolędę „ Świeć, gwiazdeczko, mała świeć „zaśpiewają dwie 

najmłodsze solistki  ……… .Zapraszamy. 

 

Pastorałka: ,,Świeć, gwiazdeczko, mała świeć”. 

1. Zaprowadź mnie, prosto do Betlejem 

zaprowadź mnie, gdzie Bóg narodził się 

zaprowadź mnie, nie mogę spóźnić się  

Nie mogę spóźnić się! 

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świec 
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do Jezusa prowadź mnie x2 

 

2.Narodził się, Bóg zstąpił na Ziemie 

Narodził się, by uratować mnie 

Narodził się i nie zostawił mnie  

I nie zostawił mnie! 

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świec 

do Jezusa prowadź mnie x2 

 

3. Czekaja tam, Józef i Maryja 

Śpiewają nam, śpiewają gloria  

To gloria, święta historia  

Święta historia! 

 

Ref: Świeć, gwiazdeczko, mała świec 

do Jezusa prowadź mnie x2 

 

 

Slajd 6- Pastuszkowie przestraszeni, zerwani ze snu 

Konferansjer I: 

Kolęda ,,Bracia, patrzcie jeno" została napisana pod koniec XVIII wieku. 

Autorem jest polski poeta oświecenia, dramaturg i autor wielu polskich kolęd 

Franciszek Karpiński. Kolęda posiada kilka wersji śpiewanych w zależności od 

regionu, bądź autora śpiewnika, w którym została zapisana. Obecnie śpiewana 

jest podczas koncertów Bożonarodzeniowych bądź Jasełek. Rzadziej śpiewa się 

ją w kościele. Przed Państwem: ………. w utworze ,, Bracia, patrzcie jeno" 

 

Kolęda: ,,Bracia, patrzcie jeno”. 

Bracia patrzcie jeno 
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jak niebo goreje 

znać, że coś dziwnego 

w Betlejem się dzieje. 

Rzućmy budy, warty, stada, 

niechaj nimi Pan Bóg włąda. 

A my do Betlejem, do Betlejem. 

 

Patrzcie, jak tam gwiazda  

światłem swoim miga! 

Pewnie do uczczenia  

Pana swego ściga. 

Krokiem śmiałym i wesołym 

śpieszmy i uderzmy czołem; 

przed Panem w Betlejem 

 

Wszakże powiedziałem, 

że cuda ujrzymy 

Dziecię, Boga świata, 

w żłobie zobaczymy. 

Patrzcie, jak biedne okryte, 

w żłobku Panię znakomite. 

W szopie przy Betlejem, przy Betlejem 

 

Jak prorok pwoiedział, 

Panna zrodzi Syna. 

Dla ludu całego 

szczęśliwa nowina. 

Nam zaś radość w tej tu chwili, 

gdyśmy Pana zobaczyli 
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W szopie przy Betlejem, przy Betlejem. 

 

Betlejem miasteczko, 

w Juda sławne będzie. 

Pamiętnym się stanie,  

w tym kraju i wszędzie. 

Ucieszmy się więc ziomkowie, 

Pana tegoż już uczniowie. 

W szopie przy Betlejem, przy Betlejem. 

 

 

Slajd 7- Zdjęcie z czasów wojny przy Wigilii  

Konferansjer II: 

Wiersz Stanisława Balińskiego "Kolęda Warszawska 1939" ukazał się, 

początkowo anonimowo, na łamach jednego z podziemnych pism wydawanych 

w wojennej Warszawie. To właśnie ją w tym trudnym czasie śpiewali bezradni 

wobec toczących się walk Warszawiacy. Choć tytuł kolędy odnosi się do 

Warszawy, podobne uczucia towarzyszyły podczas tamtych świąt z pewnością 

wszystkim Polakom. Wzruszającą kolędę po latach śpiewały między innymi Sława 

Przybylska i Justyna Szafran. W 2015 "Kolędę Warszawską" nagrała również 

Margaret. Muzykę do współczesnej wersji skomponował Zbigniew Preisner. A 

oto niewątpliwie najsmutniejsza polska kolęda, którą wykona ….. . 

 

 Kolęda: ,,Kolęda Warszawska”. 

O Matko, odłóż dzień Narodzenia 

Na inny czas, 

Niechaj nie widzą oczy Stworzenia, 

Jak gnębią nas. 

 

Niechaj się rodzi Syn najmilejszy 

Wśród innych gwiazd, 
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Ale nie tutaj, nie w najsmutniejszym 

Ze wszystkich miast. 

 

Bo w naszym mieście, które pamiętasz 

Z dalekich dni, 

Krzyże wyrosły, krzyże i cmentarz, 

Świeży od krwi. 

 

Bo nasze dzieci pod szrapnelami 

Padły bez tchu. 

O święta Mario, módl się za nami, 

Lecz nie wchodź tu. 

 

A jeśli chcesz już narodzić w cieniu 

wojennych zgliszcz, 

To lepiej zaraz po narodzeniu 

Rzuć Go na Krzyż. 

 

Slajd 8- zdjęcie z filmu Miś , śpiewająca w nim Ewa Bem w końcowej scenie 

Konferansjer I: 

W naszym koncercie  znalazła się również znana starszej publiczności 

pastorałka z repertuaru Ewy Bem, pierwszej damy polskiego jazzu. 

Przypomnijmy, w lutym 1980 roku znana wokalistka wykonała ten utwór w 

końcowej scenie polskiego filmu w reżyserii Stanisława Barei ,,Miś". Niech na 

nowo odżyją wspomnienia… . W nowej aranżacji wykona go  ……………. . 

 

 Kolęda: Lulejże mi, lulej… 

 

Lulejże mi, lulej we wszechświecie całym,  
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Tyś jest moim królem mój syneczku mały. 

Ciebie ja okryję, Ciebie ja nakarmię, 

nim świąteczna nocka cały świat ogarnie. 

 

ref. Nie płacz mi, na przyszłe dni, gdy Cię spotka Krzywda, bieda. 

Śpij mi śpij, lulaj mi, ukołysać się daj. 

Lulila, pięknie gra, fujareczka, fujar eczka. 

Pięknie gra, lulilaj, dla mego syneczka. 

 

 

 

Uśnijże mi, dziecię, już, oczkami swemi, 

śnij o całym świecie, śnij Ty o tej ziemi. 

By to była ziemia spokojna i mądra, 

ziemia sprawiedliwa, wszystkim ludziom szczodra. 

 

 

ref. Lulila, pięknie gra, fujareczka, fujareczka. 

Pięknie gra, lulilaj, dla mego syneczka. 

Lulejże mi, lulej we wszechświecie całym, 

Tyś jest moim królem, mój syneczku mały. 

 

  

Slajd 9 - obraz w klimacie kolędy 

Konferansjer II:  

W Polsce  wspaniały zwyczaj kolędowanie jest kultywowany od setek lat. 

Polacy w przeciwieństwie do innych europejskich narodowości do dnia 
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dzisiejszego chętnie śpiewają i słuchają kolęd. Ja, jako Polak nie wyobrażam sobie 

Świąt Bożego Narodzenia bez kolęd, ale również bez piosenek świątecznych oraz 

odpowiedniego nastroju ..... W ten nadzwyczajny nastrój świąteczny niech nas 

wprowadzi utwór Piotra Rubika pt. ,,Biały śnieg" w wykonaniu  ………………… . 

 

Piosenka świąteczna:,, Biały śnieg”. 

Na szybach maluje mróz... 

Srebrzyste i białe kwiaty ! 

Dla biednych i dla bogatych... 

Mróz kwiaty prosto z nieba zniósł ! 

 

Za oknem wicher i chłód... 

Strach myśleć co by też było ! 

Gdyby Nam tę naszą miłość... 

Bóg zmienił w lodowaty lód ! 

 

 

Ref.: 

Biały płot... Cały sad biały... 

W puszystej bieli świat ! 

W bieli Ty... W bieli Anieli... 

Śnieg z nieba na ziemię spadł !  

 

Biały płot... Cały sad biały... 

W puszystej bieli świat ! 

W bieli Ty... W bieli Anieli... 

Śnieg z nieba na ziemię spadł !  

 

Biały, biały śnieg... Do tramwaju wbiegł... 

Za Twój kołnierz wpadł i całkiem zbladł ! 
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Biały, biały śnieg... Biały cały świat... 

Z nieba, z nieba śnieg... Na Ziemię spadł ! 

 

 

2.: 

Zazgrzytał soplami mróz... 

I strasznie rozśmieszył dzieci ! 

Bo zaraz gwiazdy zaświecił... 

Mróz gwiazdy prosto z nieba zniósł ! 

 

Za oknem zimowy dzień... 

Strach myśleć co by też było ! 

Gdyby na tę naszą miłość... 

Padł końca lodowaty cień ! 

 

 

Ref.: 

Biały płot... Cały sad biały... 

W puszystej bieli świat ! 

W bieli Ty... W bieli Anieli... 

Śnieg z nieba na ziemię spadł !  

 

Biały płot... Cały sad biały... 

W puszystej bieli świat ! 

W bieli Ty... W bieli Anieli... 

Śnieg z nieba na ziemię spadł !  

 

W tak radosny czas... 

Bezmiar Bożych łask ! 
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Gdy zapłonął w Nas.. 

Choinki blask ! 

 

Biały, biały śnieg... 

Biały, cały świat ! 

Z nieba, z nieba śnieg... 

Na ziemię spadł ! 

 

W tak radosny czas... 

Bezmiar Bożych łask ! 

Gdy zapłonął w Nas.. 

Choinki blask ! 

 

Biały, biały śnieg... 

Biały, cały świat ! 

Z nieba, z nieba śnieg... 

Na ziemię spadł ! 

 

Ref.: 

Biały płot... Cały sad biały... 

W puszystej bieli świat ! 

W bieli Ty... W bieli Anieli... 

Śnieg z nieba na ziemię spadł!  

 

Biały płot... Cały sad biały... 

W puszystej bieli świat ! 

W bieli Ty... W bieli Anieli... 

Śnieg z nieba na ziemię spad !  
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W tak radosny czas... 

Bezmiar Bożych łask ! 

Gdy zapłonął w Nas.. 

Choinki blask ! 

 

Biały, biały śnieg... 

Biały, cały świat ! 

Z nieba, z nieba śnieg... 

Na ziemię spadł ! 

 

 

 

Slajd10- wszyscy bohaterowie występujący w kolędzie 

Konferansjer I: 

Jedna z najstarszych polskich kolęd dziecięcych powstała 

najprawdopodobniej już w XVIII. Pierwszy zapis melodyjny pochodzi ze 

śpiewnika księdza Mioduszewskiego. 

Autor i kompozytor melodii pozostają anonimowi. Bardzo chętnie śpiewana jest 

w czasie koncertów Bożonarodzeniowych i Jasełek. . Pojawia się na wielu płytach 

znanych zespołów tj. Arka Noego, Brathanki czy Golec Orkiestra.  

,,Gore gwiazda Jezusowi" - Dziś wykona ją dla nas….. Zapraszamy 

wszystkich do wysłuchania kolędy. 

 

Kolęda: ,,Gore gwiazda Jezusowi”. 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku 

Józef z Panną asystują przy boku, przy boku 

 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 
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W Betlejem, w Betlejem 

 

Wół i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie 

Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie 

 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Pastuszkowie z podarunki przybiegli, przybiegli 

W koło szopę o północy obiegli, obiegli 

 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy 

Których oni nie słyszeli jak żywi, jak żywi 

 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Anioł Pański kuranciki, kuranciki wycina, wycina 

Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna 
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Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Już Maryja Jezuleńka powiła, powiła 

Stąd wesele i pociecha nam miła, nam miła 

 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Gore gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku 

Józef z Panną asystują przy boku, przy boku 

 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

Hejże ino dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina 

W Betlejem, w Betlejem 

 

Slajd 11- Obraz Maryi z Dzieciątkiem i Aniołami 

Konferansjer I: 

Któż z nas nie lubi słuchać tkliwych kołysanek, które porywają serce i 

wzruszają. Zaprezentujemy Państwu nowoczesny utwór,, Kołysanka dla 

Dzieciatka", pochodzący z płyty zespołu Baśniowa Kapela pt. "On jest 

Królem!".Tekst i muzyka: Adam Szafraniec. Wykonanie:…….. . 

 

Kolęda: ,,Kołysanka dla Dzieciatka” 
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W żłóbku będzie Ci najlepiej Mój synku kochany   

Otulimy Cię miłością, przykryjemy sianem   

 

Aniołkowie w stajeneczce uniosą  ku gwiazdom  

Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął   

Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął   

 

Przygrywka:  

 

W niebie trony i salony Mój synku jedyny   

Tu na ziemi skromny żłóbek biednej dzieciny   

 

Aniołkowie w stajeneczce uniosą ku gwiazdom   

Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął   

Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął   

 

Aniołkowie w stajeneczce uniosą ku gwiazdom   

Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął   

Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął   

 

Slajd 12- Obraz Maryi z Dzieciątkiem 

Konferansjer I: 

Kolęda ta bez wątpienia jest jedną z najmłodszych w naszym zestawieniu. 

TGD i Kuba Badach podczas koncertu Światowych  Dni Młodzieży 21 lipca 2016r. 

na placu Piłsudskiego w Warszawie zaśpiewali utwór "Mario, czy już wiesz?" 

Dużą popularnością cieszy się również angielska, oryginalna wersja tego utworu 

pt. (Mary Did You Know?)  

Dzisiaj zaśpiewa tę wzruszającą kolędę :……………………… . 

 

Kolęd: ,,Mario, czy już wiesz?” 
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Mario czy Ty wiesz? 

Mario, czy już wiesz 

Kim okaże się twój syn, twój mały chłopiec 

Mario, ty wiesz 

Że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć 

Czy ty wiesz 

Że ta mała dłoń powstrzyma wielki wiatr 

Że dałaś życie temu, kto tobie życie da 

 

Mario, czy już wiesz? 

Że pewnego dnia przywróci wzrok ślepemu 

Mario, czy już wiesz 

Że twój synek ma wybawić nas od złego 

Czy wy wiesz ze twój chłopiec już niebiańskie ścieżki zna 

Że patrząc w jego oczy - najświętszą widzisz twarz 

Mario 

Mario 

 

Ślepemu wzrok 

Głuchemu dźwięk 

Zmarłemu życie da 

Chromemu krok 

Niememu pieśń 

Przynosi Chrystus nam 

 

Mario czy ty wiesz 

Kim naprawdę jest maleńki twój bohater 

Mario czy ty wiesz, że pewnego dnia rządzić będzie światem 
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Czy ty wiesz, że to właśnie on pokona grzech i śmierć 

Dziecko śpiące w twych ramionach, na imię ma 

Jam jest. 

 

Slajd13 -Tu wracamy do slajdu 1 

 

Konferansjer II: 

Oryginalny tytuł tej francuskiej kolędy z VI wieku brzmi ,,Aniołowie na 

naszych polach". Ten wzruszający utwór stała się jedną z najpopularniejszych 

współczesnych piosenek o tematyce świątecznej  dla dzieci.  

Zapraszamy na scenę wszystkich wykonawców, którzy zaprezentowali się 

podczas koncertu i prosimy o wspólne wykonanie utworu pt. „ Nad Betlejem” 

 

Kolęda: ,,Nad Betlejem”. 

Nad Betlejem w ciemną noc 

śpiewał pieśń aniołów chór. 

Ich radosny, cudny głos 

odbijało echo gór. 

Gloria, Gloria in exscelsis Deo! 

 

Pastuszkowie, jaką pieśń 

słyszeliście nocy tej? 

Jakaż to radosna wieść 

była tam natchnieniem jej? 

Gloria, Gloria in exscelsis Deo! 

 

Do Betlejem prędko spiesz, 

zostaw stada pośród pól, 

gdyż anielska głosi wieść, 

że się tam narodził Król. 
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Gloria, Gloria in exscelsis Deo! 

 

W twardym żłobie leży tam 

Jezus- nieba, ziemi Pan. 

Chciejmy mu w pokorze wznieść 

uwielbienie, chwałę, cześć! 

Gloria, Gloria in exscelsis Deo! 

 

 

Konferansjer I: 

Powoli zbliżamy się do finału naszego koncertu. Podczas Wieczerzy 

Wigilijnej nie może zabraknąć opłatka, życzeń i modlitwy. 

Nie może obejść się też bez słów Ewangelii. Dlatego też prosimy o zabranie 

głosu Księdza Proboszcza. Prosimy wszystkich o powstanie. 

Odczytanie Ewangelii: Łk 2,1-14,  

 

Konferansjer II: 

Przy Wigilijnym stole i podczas naszego koncertu nie może zbraknąć 

kolędy Franciszka Karpińskiego” Bóg się rodzi, moc truchleje" to szczególna 

polska kolęda. Jest w niej i polski patriotyzm i teologiczna głębia. 

Zapraszamy do wspólnego odśpiewania tego utworu wraz z solistami. 

 

Slajd 14- Tekst kolędy Bóg się rodzi 3 zwrotki 

 

Kolęda: ,,Bóg się rodzi” 

SLAJD 15 POWRÓT DO 1 SLAJDU 

 

 

Konferansjer I: 
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Serdecznie dziękujemy za udział w dzisiejszym kolędowaniu. Szczególne 

podziękowania kierujemy do naszych artystów, którzy w przygotowanie tego 

koncertu włożyli bardzo dużo pracy. Ich kreatywność, zapał i talent pozwoliły 

zorganizować wspaniałą ucztę muzyczną. Ci młodzi ludzie włożyli wiele wysiłku i 

pracy, aby osiągnąć taki efekt! 

Prosimy pomysłodawcę koncertu, naszego ucznia i dyrygenta Stalowej 

Orkiestry o przedstawienie orkiestry. 

Proszę Państwa gorące brawa dla naszych artystów! 

 

Slajd 16- powrót do slajdu 1            

 

Konferansjer II: 

Podziękowania kierujemy również do organizatorów dzisiejszej 

uroczystości, którzy bardzo się zaangażowali w przygotowanie koncertu. 

Serdecznie zapraszamy na scenę Pan Dyrektora osobę roztaczającą 

szczególną pieczę nad dzisiejszym przedsięwzięciem 

 

 

Konferansjer II: 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspólne kolędowanie i  

Życzymy Wam spełnienia wszystkich marzeń,  

przychylności wszechświata,  

siły w ramionach i czystego ognia w sercu,  

co zapali wszystko wokół Was szczęściem i radością.  

Niech wszystko czego się dotkniecie,  

stanie się pomocne w spełnieniu marzeń,  

a każda najdrobniejsza nawet czynność  

przybliża Was do bycia najszczęśliwszymi i najbardziej uśmiechniętymi osobami 

spośród wszystkich ludzi.  
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku  

życzymy wszystkiego tego, co od Boga pochodzi.  

Oby skrzydła wiary przykryły kamienie zwątpienia  

i uniosły serca ponad przemijanie. 

Wesołych Świąt 
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