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Scenariusz montażu słowno-muzycznego
pn. ,,Portret Matki Wyjątkowej" z okazji Dnia Matki

Niechcice, 2015 rok
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Narrator:

Jest tylko jedna istota, pamiętaj,
która ci krew swą odda
do ostatka jedno jest słowo
tak wielkie, tak święte,
tak jedyne na świecie, to – MATKA.
/A. Rudowcowa – Matka/

W tle muzyka ,,Der einsame Hirte”, wykonawca:Leo Rojas
https://www.youtube.com/watch?v=uOIHHMnI_Ig
/Powitanie zebranych gości i zaproszenie do obejrzenia prezentacji/
Narratorzy /na zmianę/:
Dziś składamy najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Matek na świecie.
Dla tych Matek, które mimo problemów zawsze uśmiechają się do swoich
dzieci.
Dla tych Matek, które nie mają swoich dzieci blisko siebie.
Dla tych Matek, które kochają i akceptują swoje dzieci za to, kim są i jakie są.
Dla tych Matek, które nigdy się nie poddają mimo trudności przeszkód.
Dla Was kochane przybyłe tutaj...
W tym szczególnym dniu, wszystkie pocałunki i uściski, przeznaczone są dla
Ciebie Mamo.
Chcąc podziękować za Waszą dobroć i troskę zapraszamy na montaż słownomuzyczny pn. ,,Portret Matki Wyjątkowej".
Recytator:
Jest takie słowo, słowo jedno, przy którym inne słowa bledną.
Słowo - jak słońce jaśniejące, co wszystkie inne słowa gasi.
Słowo z muzyki i uśmiechu, z zapachu kwiatów i nut ptasich.
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Słowo co nigdy nie zawodzi, wierne i czułe do ostatka.
Jedno, jedyne słowo -MATKA!
/Wanda Chotomska - ,,Dzień Matki"/

Recytator/lub Piosenka w wykonaniu uczennicy:
Ona jedna dostrzegała
w durnym świecie tym jakiś ład
własną piersią dokarmiała
oczy mlekiem zalewała
Wychowała jak umiała
a gdy wyjrzał już człek na świat
wziął swój los w ręce swe
i nie w głowie mi było że
Ref :
Nie ma jak u mamy ciepły piec cichy kąt
Nie ma jak u mamy kto nie wierzy robi błąd
Nie ma jak u mamy cichy kąt ciepły piec
Nie ma jak u mamy kto nie wierzy jego rzecz
T tym czasem człeka trawił
spać nie dawał mu taki mus
żeby sadłem się nie dławił
lecz choć trochę świat poprawił
nieraz w trakcie tej zabawy
świeży na łbie zabolał guz
człowiek jadł z okien kit
i zanucić mu było wstyd
Ref : Nie ma jak u mamy ...
Te porywy te zapały
jak świat światem się kończą tak
że się wrabia człek pomału
w ciepłą żonę stół z kryształem
I ze szczęścia ogłupiały
nie obejrzy się człowiek jak
w becie ktoś się drze
komu nawet nie w głowie że
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Ref : Nie ma jak u mamy ...
/Wojciech Młynarski - ,,Nie ma jak u mamy" -

/W tle cicha muzyka/ Broken Wings - Beautiful Piano Music
https://www.youtube.com/watch?v=mB4HfaI-4U4

Narratorzy:
Matka to najpiękniejsze słowo świata najbardziej ukochane przez pisarzy,
poetów malarzy. Oznacza wszystko: miłość, bezinteresowność, zrozumienie,
nadzieję, i poświęcenie.
-----Matka to dar od Boga, który kocha i kochać nas będzie. Matka to bezcenny
skarb, który strzec trzeba w nocy i we dnie. Matka to na ranę plaster, kiedy jest
nam smutno i źle.
-----Matka to ster, który pilnuje byś nie zatopił się. Matka to wiara w nas, kiedy
mamy dni zwątpienia.
------Matkę tylko jedną mam, więc kocham ją, co sił, bo kiedy przyjdą gorsze dni,
tylko Ona naprawdę pomoże mi1.
------Mamo, byłaś przy mnie zawsze gdy mnie usypiałam. Pamiętasz? Właśnie wtedy
przy łóżku bajki matczynym gestem czytałaś. Byłaś w zdrowiu i w chorobie, w
szczęściu i cierpieniu.
------Niebo jest u stóp Matki2i..., bo nie szczędzisz mi słów uznania dla mnie nawet,
gdy dla innych pozostaję w cieniu. Zawsze masz ciepłe słowo, gdy doskwiera
mi smutek. Pięknych barw życiu przydajesz. Uczysz, że należy mówić bez
1
2

http://wydawnictwopsychoskok.pl
Autor nieznany
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ogródek, aby w życiu było mi łatwiej. Za to wszystko w tym szczególnym dniu
pięknie chcę Ci podziękować, Kochana Mamo!

,,Do Ciebie, Mamo" Violetty Villas w wykonaniu Uczennicy.
Recytator:
Jesteś
Kroplą wody w ogniu pustyni
Wzrokiem dla niewidomych
Chwilą nadziei w morzu zwątpienia
Szczęściem kiedy spadam w dół
Powietrzem i wodą życia
Kwiatem w ogrodzie problemów
Ognikiem ciepła w mroźny czas
Światłem w mroku niewiedzy
Mamo
/Małgorzata Bartoszewicz - ,, Jesteś"/

Recytator/lub Piosenka w wykonaniu uczennicy:
Twój ciepły śmiech otulał mnie, kołysząc moje sny.
Oddałaś mi najlepsze dni młodości swojej blask.
Tobie mamo za skrywany smutek i żal;
Tobie mamo za Twój uśmiech poprzez łzy;
Tobie mamo tak jak dawniej z dziecinnych rąk
bukiet kwiatów z polnych łąk...
Byłaś jak łzy, matczyne łzy w bezsennych nocy czas
Gdzie marzeń blask o lepszych dniach, gdzie Twoje piękne sny
Tobie mamo za skrywany smutek i żal;
Tobie mamo za Twój uśmiech poprzez łzy;
Tobie mamo tak jak dawniej z dziecinnych rąk
bukiet kwiatów z polnych łąk...
I teraz kiedy dzisiaj słyszę dziecinny płacz to w oczach widzę Twoją twarz
I słyszę dobre rady na trudne dni co w życiu tak pomogły mi
Tobie mamo za skrywany smutek i żal;
Tobie mamo za Twój uśmiech poprzez łzy;
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Tobie mamo tak jak dawniej z dziecinnych rąk
bukiet kwiatów z polnych łąk...
bukiet kwiatów polnych łąk...
/Andrzej Kosmala - ,,Tobie Mamo” - fragm./lub piosenka w wykonaniu uczennicy
[Uczniowie wręczają Mamom własnoręcznie przygotowane laurki i kwiaty]

Recytator:
Twoje oczy
Są jak ogień szczęścia,
W pochmurne dni biją ciepłem,
Błyszczą jak złoto.
Usta
Jak ocean kochających słów,
Cenne, słodkie jak maliny.
Twoje uszy
Głęboko zasłuchane w moje problemy,
Nigdy nie zostawiające spraw bez
Rozwiązania.
Dłonie,
W których zawsze czuję się bezpiecznie,
Delikatne i miłe jak płatki róży.
Ramiona,
Do których zawsze mogę wrócić,
Ogarniające ciepłem,
Przytulne gniazdo opieki i miłości.
Tak wyglądasz
w moich oczach
/ Małgorzata Bartoszewicz- ,,Portret wyjątkowy"/

Edyta Geppert - „Nie, nie żałuję" /1. zwrotka/
w wykonaniu Uczennicy.
https://www.youtube.com/watch?v=ugz7FHuuNnY
Recytator:
Pozwala się podejść bez granic.
Od nowa ranić. Walczy.
Najczęściej tak bywa - przegrywa i łzy ociera ukradkiem.
Serce matki. Choć wie, że będzie bolało to, co się stało,
gotowe na każde skinienie, i przebaczenie...
/Anna Wojdecka - ,,Serce Matki"/
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Recytator:
Dziękuję za Twój uśmiech,
otwarte okno Twego istnienia.
Dziękuję za Twoje spojrzenie,
zwierciadło Twej uczciwości.
Dziękuję za Twoje łzy,
które są znakiem,
że dzielisz radość lub smutek.
Dziękuję za Twoją rękę
zawsze wyciągniętą,
aby dać lub otrzymać.
Dziękuję za Twoje objęcie,
które jest szczerą gościną
Twojego serca.
Dziękuję za Twoje słowo,
wyraz tego, co kochasz
i w czym pokładasz nadzieję.
Dziękuję, że jesteś.
/ Helena Oshiro - ,,Dziękuje, że Jesteś"/

Recytator:
Pamiętam Twój niezwykły śmiech
Kiedy dom był pełen naszych przyjaciół
Pamiętam Twój wybuch płaczu
Kiedy wróciłem (am) szczęśliwie z niebezpiecznej drogi
Patrzę na nasze zdjęcia i trudno mi uwierzyć ,
Że wszystko już poza nami (...).
Przychodzą w życiu dni powodzi
Gdy wszystko zdradza nas i zawodzi
Gdy pociąg szczęścia w dal odchodzi
Gdy wraca zło do wiary twierdz
Gdy grunt usuwa się jak kładka
Jest wtedy ktoś, kto trwa do ostatka
Ktoś, kto nie umie zdradzić - Matka
I serce jej, najczystsze z serc (...).
/Autor nieznany, ,,Pieśń o Matce"/
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Narrator:
To nieprawda, że miłość, aby była prawdziwa, musi być niezwykła. To czego
potrzebujemy, to ciągłość miłości do osoby, którą kochamy. Spójrz, lampa
oliwna pali się poprzez nieustanne zużywanie kropelek oliwy. Kiedy tych
kropelek zabraknie, światło zgaśnie". Tak też ,,zgaśnie" nasze serce, kiedy
zabraknie Matki.
/Matka Teresa z Kalkuty/

--------Tę piosenkę dedykujemy wszystkim Matkom na świecie - Matkom
wyjątkowym, oddanym, silnym i kochającym i opiekującym się dziećmi
chorymi.
,,Bóg się mamo nie pomylił"
https://www.youtube.com/watch?v=-04JSqu-BRg

Recytator:
Czemu Twe ręce takie pomarszczone,
Czemu Twe czoło takie zachmurzone,
Czemu Ty mamo tak się zadumałaś,
Czyżbyś o miłości naszej zapomniała?
Mateczko kochana co nas na świat wydałaś,
Ty nad naszym zdrowiem dzień i noc czuwałaś,
Ty nas mowy polskiej nauczyłaś,
I pacierze także Ty mówiłaś.
Pomiędzy ludzi iść kazałaś,
I w niejednym smutku często pocieszałaś,
Gdyśmy teraz wszyscy dom swój opuścili,
Tylko z tatusiem Ciebie zostawili.
Są takie chwile gdy do Ciebie wracamy,
Z niejednych zmartwień Tobie się zwierzamy,
Niech nas błogosławi Mama ukochana,
Twa ręka zmarszczona, ręka spracowana.
/,,Matczyne ręce"- Zasoby internetowe: http://www.poe.pl/poezja/wiersze-o-mamie/794matczyne-rece.html

Recytator/lub Piosenka w wykonaniu uczennicy:
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,,Matko moja ja wiem" - Bernard Ładysz
Moja Matko ja wiem, wiele nocy nie spałaś,
Gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat.
I na szczęście dalekie, skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś,
Haftowany przez ciebie i barwny jak kwiat.
I na szczęście dalekie, skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś,
Haftowany przez ciebie wzorzysty i barwny jak kwiat.
Na nim kwitną do dziś tulipany i wiśnie,
Żywa wciąż zieleń łąk, śpiew słowika wśród bzów.
I jedyny na świecie drogi mi, trochę smutny twój uśmiech.
Nade wszystko kochane, twe oczy są tu.
I jedyny na świecie drogi mi, trochę smutny twój uśmiech,
Nade wszystko kochane, twe oczy błękitne są tu.
Gdy mi smutno i źle, idę w leśną gęstwinę,
W szumie dębów i traw wspomnę te dawne dni.
Na zwalonym przez burzę, starym pniu barwny ręcznik rozwinę,
Wtedy wraca twa miłość i szczęście i łzy.
Na zwalonym przez burzę, starym pniu barwny ręcznik rozwinę,
tedy wraca twa miłość matczyna i szczęście i łzy.
Wtedy wraca twa miłość matczyna i szczęście i łzy.

/W tle cicha muzyka Ennio Morricone - ,,Le vent, le cri"
/https://www.youtube.com/watch?v=rRbyZ3eD-9M
Narratorzy:
Mamo, tylko Ty wiesz, jak rozmawiać ze mną bez słów...
Mamo, moje pierwsze wspomnienia są słodkie, jak słodki jest dźwięk Twojego
głosu ...
Mamo, dzień po dniu przynosisz mi dary: współczujące serce, poczucie humoru,
nieskończoną cierpliwość ....
----Mamo, przez te lata udało mi się dostrzec i zobaczyć, jak wiele wspaniałych
gestów, trudnych zadań wykonałaś, aby życie naszej rodziny było szczęśliwe.
Chwile bezinteresownej miłości, radosnych zdarzeń, kolorowych wspomnień,
będą mi towarzyszyć w życiu. Mamo, poprzez miłość uczyniłaś ten świat
bezpieczny.
Recytator:
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Dziękuję Ci Mamo
Mamo – tyle jeszcze mam
Do Ciebie pytań
Tyle niejasności
Już nie zapytam
Dziękuję Ci mamo
Za wszystko i raz jeszcze za to samo
Ty byłaś i jesteś mym życiem
Tyś moim istnieniem i byciem
Byłaś mi zawsze mą mocą
Ja dla Ciebie miłością i trudem
Ty byłaś mym dniem i nocą
Z radą i z pomocą
I choćby brzmiały
Najpiękniejsze peany
Nie zagłuszą – tęsknoty
Nie zagoją rany
Wiem, że gwiazdka Twoja
Gdzieś do mnie błyska
A tu – cisza
Aż za serce ściska
/Jan Wróbel/

Recytator:
Wiedząc, że jesteś mogę spać spokojnie.
Nie bać się złożyć głowę na poduszce
od łez jeszcze wilgotnej.
Wiedząc, że jesteś mogę spać spokojnie,
bo wiem, że mogę o nich opowiedzieć Tobie.
Ty chwycisz mnie za rękę. Wysłuchasz.
A kiedy skończę obejmiesz czule
i dodasz otuchy słowami, że wszystko będzie dobrze,
a ja wtulona w twe przyjacielskie ramiona
na powrót spokój odzyskam.
Twym dobrym słowem ukojona i obecnością Twoją
dzięki której wszystko pokonam.
/Ewa Wierzbińska/
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Narratorzy:
Mamo,
Twój ciepły śmiech otulał mnie, kołysząc moje sny.
Oddałaś mi najlepsze dni młodości swojej blask.
------W ogrodzie życia najpiękniejszym kwiatem jest zdecydowanie miłość Matki.
Natalia- ,,Mamo Ty czuwałaś "Anny Pryłowskiej
https://www.youtube.com/watch?v=O4_RmPkV8AA

Narratorzy:
„Najpiękniejszym osiągnięciem życiowym jest ustawiczne stwarzanie samego
siebie od nowa, tak abyś w końcu dowiedział się jak żyć” .
/W. Rhodes/

--------Miłość rodziców jest jak rzeka3 – nieważne, jak wartki jest jej prąd, zawsze
płynie do morza rozstania.
-------Za kształt miłości, rozumianej głęboko i humanistycznie, odpowiadają w
rodzinie przede wszystkim rodzice. To oni dają przykład tego, jak kochać, a
sposób organizowania przez nich życia staje się okazją do nauki dawania i
brania miłości. Miłość bowiem jest nie tylko potrzebą psychiczną, miłość
wyraża się również w postawie do drugiego człowieka. „Kocha się sercem”, ale
też intelektem, który angażuje się w poznanie przedmiotu miłości. Dopiero
połączenie emocji i intelektu daje miłość pełną, mądrą i człowieczą.
Źródło: www.pm4mielec.strefa.pl

-------Taka powinna być właśnie miłość rodzicielska, mądra i dobra. Mądrość
wzbogacona dobrocią pozwala na harmonijne, życzliwe kontakty ze światem
ludzi, dobroć to nie słabość, ale sympatia do ludzi i umiejętność
współodczuwania tak przecież niezbędna w życiu rodzinnym. Możemy
powiedzieć, że życie i wychowanie w rodzinie jest działaniem intymnym, jest

3

Dick Solomon

12

przekazywaniem siebie – w myślach, uczuciach i postawach. Miłość i dobroć
nadaje tym działaniom koloryt ciepła wzruszenia i głębi.
------Możemy zaryzykować stwierdzenie, że rodzice oprócz miłości, troski i ciepła
dają dziecku wolność. Pozwalają dziecku rosnąć, dorosnąć, potem odejść i żyć
własnym życiem... Choć chyba jeszcze trudniejsze, wydaje się, jest wychować
dziecko tak, by nie bało się latać...
-------Preludium - ,,To dzięki Wam"
https://www.youtube.com/watch?v=wa7GS6j_QdI
Narrator:
Jeszcze składamy serdecznie podziękowania Mamom i życzymy im samych
radosnych chwil w życiu.
,,Before I Go" - Yanni https://www.you
tube.com/watch?v=tQs-ShmVHYU
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Autor nieznany

