Opracowała: Anna Maruszewska

Scenariusz
uroczystości szkolnej
z okazji wizytacji księdza biskupa przystosowany do udziału dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
dla szkoły podstawowej
,,W MOCY BOŻEGO DUCHA…
IDZIEMY ŚWIADCZYĆ O CHRYSTUSIE…”
Dekoracja: Motto: na granatowym tle białe litery:

,,W MOCY BOŻEGO DUCHA…IDZIEMY ŚWIADCZYĆ O

CHRYSTUSIE…”.

/Po lewej stronie sceny na sztalugach udekorowanych granatowym atłasem wiszą portrety świętych,
wielkich autorytetów: św. Jana Pawła II, św. Faustyny Kowalskiej, św. Maksymiliana Kolbe, św. Teresy z
Kalkuty, ks. Jerzego. Popiełuszki, Stefana Wyszyńskiego, namalowane przez uczniów.
Każda sztaluga, na której wisi portret przykryta jest udrapowanym, czerwonym, długim szyfonem.
Po prawej stronie sceny znajduje się sceneria przedstawiająca biblijny raj. Drzewo poznania dobra i zła z
owocami, wężem oraz pierwsi ludzie ubrani w cieliste kostiumy /kombinezony/, udekorowane przyszytymi
do nich pnączami wykonanymi ze sznurka i filcu.
Na środku sceny stoi chórek składający się z czerech chórzystek, wystylizowanych na zespół gospel w
długich kremowych tunikach./

Powitanie przez Panią Dyrektor
Powitanie przez Radę Rodziców
Powitanie przez uczniów

Lektor 1
Czcigodny Księże Biskupie!
Serdecznie witamy w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku, w
naszej szkole. Cieszymy się z tej wzniosłej chwili.

Obecność Księdza Biskupa jest dla nas wielkim świętem oraz ogromnym przeżyciem.
Lektor 2
Odwiedziny Księdza Biskupa odbieramy jako wyraz troski o jak najlepsze wychowanie
dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, a przede wszystkim jako
umocnienie…. Czasy są trudne dlatego potrzeba nam umocnienia, by być silnymi
wewnętrznie, aby nie poddać się złu tego świata.
SCENA BIBLIJNA PRZEDSTAWIAJĄCA PIERWOTNY STAN SZCZĘŚCIA W OGRODZIE EDEN I UPADEK
CZŁOWIEKA.

/Biblijny raj; Adam i Ewa przechadzający się wokół drzewa, przedstawiają wydarzenia zgodne z
odtwarzanymi podkładami dźwiękowymi przy pomocy pantomimy - szczęście w raju, kuszenie pierwszych
ludzi i upadek człowieka /. Scenę pantomimy mogą odegrać uczniowie uczęszczający na lekcję tańca.

Szczęście w raju
Podkład muzyczny:

Vangelis – Paradise

Kuszenie pierwszych ludzi

Odtworzenie nagrania o stworzeniu Adama i Ewy pierwszym grzechu /z płyty pt. ,,Biblia” nr.3/ lub
fragment Księgi Rodzaju

Upadek człowieka- ucieczka z raju
Podkład muzyczny: Piotr Rubik- ,,Psalm Adama i Ewy” Ps 89

Lektor 1
Historia zbawienia pokazuje, że jesteśmy słabi i upadamy.
Lektor 2
Z Księgi Rodzaju:
[Bóg rzekł do węża:] Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy
potomstwo twoje, a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.
Lektor 1
Ten fragment Księgi Rodzaju, jest zapowiedzią wiecznej walki potomków Ewy-ludzi z
szatanem, czyli siłami zła.
Walka między dobrem i złem ma miejsce od grzechu pierworodnego, aż po dziś dzień.
Wszyscy zgromadzeni jesteśmy cząstką tej historii.
Lektor 2
To Słowo Boże jest zapowiedzią wiecznej walki dobra ze złem ale przede wszystkim
jest pierwszą zapowiedzią Mesjasza, Odkupiciela, przyjścia na świat Jezusa.
Przyniósł On ludziom Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o tym, iż każdy z ludzi jest zbawiony.
Pieśń: Wierzę w Ciebie Panie /chórek / Chórek składa się z czerech chórzystek wystylizowanych
na zespół gospel w długich kremowych tunikach./

Lektor 2
Z Ewangelii św. Mateusza
Potem rzekł Jezus do uczniów swoich:
Jeżeli kto chce iść za mną, niechaj się wyrzeknie samego siebie, weźmie krzyż swój
i postępuje za mną. Bo kto chce życie swoje ocalić, utraci je; lecz kto swe życie utraci dla
mnie, ocali je. Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeżeli szkodę
poniesie na duszy swojej ?
Lektor 1
Różne są drogi.
Są drogi piaskowe
Drogi kamienne / wchodzą dzieci z krzyżem /
Lub asfaltowe
Ale jest jedna
Droga jedyna
Droga krzyżowa
Droga do Boga.

Pieśń: Przez ile dróg / chórek/
Recytator
Zaufałem drodze
wąskiej
takiej na łep na szyję
z dziurami po kolana
takiej nie w porę jak w listopadzie spóźnione buraki
i wyszedłem na łąkę stała święta Agnieszka
- Nareszcie - powiedziała
- Martwiłam się już
że poszedłeś inaczej
prościej
po asfalcie
autostradą do nieba - z nagrodą od ministra
i że cię diabli wzięli.
/ ks. Jan Twardowski /
Lektor 2ski, lecz ten sam Duch..." dary łaski, lecz ten sam Duch...
Różne są drogi, różne łaski, różne dary i powołania.
Wzorem są dla nas ludzie, którzy odpowiedzieli na wezwanie Jezusa ,, pójdź za mną”.
To ludzie napełnieni Duchem Świętym, którzy nadają bieg historii i przemieniają ludzkie serca.

Lektor 1
Współczesny świat potrzebuje świadków, autorytetów moralnych. Zawierzenia Jezusowi.
Totus Tuus, które jest wyrazem oddania się Matce Najświętszej, jest także symbolem
wiary, nadziei i miłości dla ludzi różnych ras i religii.
Lektor 2
W wypełnianiu tego zadania bardzo pomagają nam postaci świętych, błogosławionych,
wielkie autorytety, ich przykład życia i przesłanie.
/Sztalugi ze zdjęciami świętych, postaci namalowane przez uczniów szkoły, białe róże, motto życia,
cytat/
Przedstawiciele różnych organizacji działających na terenie szkoły /wolontariusze, harcerze itp…/ kolejno
po wyczytaniu postaci przez lektorów, odsłaniają zdjęcia przysłonięte czerwonym szyfonem i przypięte do
styropianu, obłożonego granatowym, atłasowym materiałem, umieszczone na sztalugach. Po odchyleniu
materiału i odsłonięciu postaci, dzieci z dysfunkcjami kolejno po prezentacji każdej postaci podchodzą do
portretu wiszącego na sztaludze i u dołu sztalugi na udrapowanym granatowym materiale zwisającym ze
sztalugi kładą białą różę. Róże znajdują się w ,,raju” pod biblijnym drzewem w wazonie obłożonym korą i
pnączami / stanowią jednocześnie element dekoracji /. Róże dzieciom z dysfunkcjami podaje para harcerzy,
która równocześnie w miarę potrzeb, w zależności od rodzaju dysfunkcji pomaga dzieciom dojść i położyć
kwiat./

Lektor 1
Patrzymy na następcę Chrystusa – Papieża Jana Pawła II – który tyle dobra wnosi w życie
świata i poszczególnych jednostek.
Lektor 2

Patrzymy na św. Stanisława Kostkę, naszego patrona i powtarzamy za Ojcem Świętym
Franciszkiem, który w liście do naszego biskupa Piotra Libery z okazji 450 rocznicy
śmierci świętego podkreśla, że może On być dla młodych w Polsce wzorem dążenia do
prawdziwego szczęścia.
Lektor 1
Patrzymy na siostrę Faustynę Kowalską Apostołkę Miłosierdzia Bożego, która dzięki
zawierzeniu Miłosierdziu Bożemu dotknęła samego Boga.
Lektor 2
Patrzymy na św. Maksymiliana Kolbe przykład zaangażowania społecznego, służby
ludziom i radykalnego zawierzenia spraw Maryi.
Lektor 1
Patrzymy na Matkę Teresę z Kalkuty, która pamięta o ludziach chorych i zapomnianych,
odkrywając piękno i godność człowieka jako dziecka Bożego.
Lektor 2
Patrzymy na błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę, obrońcę praw człowieka, którego
najważniejsze przesłanie, oddaje cytat z listu św. Pawła do Rzymian, ,,Zło dobrem
zwyciężaj”.
Lektor 1
Patrzymy na Czcigodnego Sługę Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego jako na
heroiczny przykład budzenia i obrony polskiego patriotyzmu.
Lektor 2
Patrzymy na ciebie księże biskupie, jako na naszego Pasterza, powołanego do służby
Bogu, który dba o rozwój życia religijnego w Kościele lokalnym. Prowadzi innych do
Jezusa, naucza, głosi Ewangelię i strzeże jej przed zniekształceniami.
/Lektorzy wręczają ks. biskupowi flower box z kwiatów i cukierków /
Lektor 1
Wiele różni te postacie:
- dzielą je pokolenia
- wykształcenie i role społeczne jakie przyszło im pełnić
- środowiska w jakich żyły
Lektor 2
Ale równie wiele je łączy:
- oddanie Bogu i ludziom
- apostolstwo na miarę życiowych możliwości
- dążenie do świętości poprzez pracę, wyrzeczenia, zachwyt nad światem i istotą Boga
Lektor 1
Słowa Ewangelii przenikały życie tych wielkich osobowości: prostej, ubogiej służącej,
patrioty, intelektualisty, poety, w końcu najwyższego dostojnika Kościoła.
I chociaż język przekazu każdej z tych wielkich postaci jest inny, to przecież głosiły te same
prawdy.

Zapiski w dzienniczku prostej, biednej, niewykształconej kobiety i rozważania zawarte w
homiliach, encyklikach oraz wspaniała poezja, którą przemawiał wybitny intelektualista,
biskup krakowski i papież św. Jan Paweł II wypływają z Ewangelii, a słowa te są ważne dla
każdego człowieka, a szczególnie chrześcijanina.
Lektor 2
Świadkowie wiary chrześcijańskiej, którzy żyli w ostatnich stuleciach potrafili zrealizować
w swoim życiu Ewangelię mimo wrogości i prześladowań, często aż po najwyższą próbę
przelania krwi.
Świadkowie, szczególnie ci, którzy ponieśli męczeństwo, są wielkim, wymownym znakiem,
który chcemy podziwiać i naśladować. Potwierdzają oni żywotność Kościoła. Jawią się jako
światło dla Kościoła i dla ludzkości, ponieważ pozwolili zajaśnieć w ciemnościach światłu
Chrystusa.
Pieśń: Wy jesteście na ziemi światłem Mym / chórek/
Lektor 1
Nasi święci, błogosławieni zostawili nam swoje nauczanie. Pokazali jak rozumieć i wielbić
Boga, jak kochać ludzi.
Ich życie było nieustającą modlitwą, zanurzeniem w Bogu i świadectwem Jego istnienia.
Lektor 2
Dzisiaj szczególnie potrzebujemy świadków.
Czasy są trudne dlatego potrzeba nam umocnienia, by być silnymi wewnętrznie, aby nie
poddać się złu tego świata.
Ojciec Święty powiedział: ,,Droga Kościoła, a także nasza osobista droga chrześcijan nie
zawsze jest łatwa, napotyka na trudności, uciski, ale są one częścią drogi dojścia do
chwały Bożej, tak jak w przypadku Jezusa, który został uwielbiony na krzyżu”. /frgm.
Homilii papieża Franciszka/
Lektor 1
Nam też znak krzyża towarzyszy od początku naszego życia – od chrztu świętego.
Jest obecny w sakramentach, towarzyszy naszej modlitwie, jest z nami w szkole i w domu.
Stoi na rozdrożach dróg, wisi w urzędach, instytucjach państwowych, biurach i zakładach
pracy. Krzyż jest symbolem naszej wiary, symbolem zbawienia i pojednania.
Pieśń: Nie zdejmę krzyża / chórek/
Lektor 2
Krzyż jest znakiem największej miłości, jaką Bóg okazał człowiekowi i jednocześnie
wezwaniem do okazywania jej braciom.
Mamy siłę Ducha Świętego! Czujemy się zobowiązani do korzystania z Jego darów, by móc
przeciwstawiać się złu i dawać dobre świadectwo.
Dlatego powtarzamy za świętym Piotrem: „Panie do kogóż pójdziemy dziś? Ty masz słowa
życia wiecznego” J 6,68… /wszyscy/
Chcemy zatem iść za Jezusem i świadczyć, że Jezus jest naszym Panem i Przyjacielem,
który przychodzi przez Ducha Świętego, aby wszystko czynić pośród nas i dla nas.

Pieśń: Jezus jest mym przyjacielem / chórek/
Lektor 1
Jesteśmy świadomi swojej obecności i odpowiedzialności w Kościele.w Nim i wy także
Ufamy, że obecność Księdza Biskupa wśród nas przyczyni się do umocnienia wszystkich na
drodze budowania żywego Kościoła, tu w tym miejscu, któremu na imię:
Szkoła Podstawowa im Władysława Broniewskiego w Bielsku. Z pewnością wsparcie
jakie niesie Szkole Kościół jest bardzo cenne.
Razem wznosimy się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez
Ducha.w Nim
Lektor 2
Każdy młody człowiek potrzebuje miłości i akceptacji, potrzebuje czyjegoś wsparcia,
również duchowego.
Dorosłym, rodzicom, nauczycielom również potrzebny jest kodeks wartości, na którym
mogą opierać swoje działania wychowawcze.
Lektor 1
Mamy nadzieję, że wizyta ks. Biskupa w progach naszej szkoły zapisze się nie tylko na
stronach naszej kroniki, ale także w naszych w sercach i w pamięci jako niezwykła wizyta.
Bóg zapłać i szczęść Boże
Wpis do kroniki /Stolik z kroniką/

Bibliografia
Wiersz ,,Zaufałem drodze” ks. Jan Twardowski
Pismo św. Starego Testamentu, Księga Rodzaju
Pismo św. Nowego Testamentu Ewangelia Mateusza, Jana
Wiara.pl /Serwis papieski/ Homilia papieża Franciszka z Mszy, podczas której udzielał sakramentu
bierzmowania 28 kwietnia 2013 r.

W scenariuszu wykorzystano:
Podkład muzyczny:
Vangelis – Paradise
Nagranie o stworzeniu Adama i Ewy /z płyty pt. ,,Biblia” nr.3/
Podkład muzyczny: Piotr Rubik- ,,Psalm Adama i Ewy” Ps 89

