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OD AUTORA 
 

Nas ze, prawdziwym Polakom wrodzone umiłowanie 
ojczys tej tradycji i autentyczna potrzeba s połeczna 
� rodowis ka Parafii Naj�wi�ts zej Maryi Panny Królowej 
�wiata, to pods tawowe czynniki, które s tały si�  is totn�  
inspiracj� do napis ania kilkunas tu krótkich scenarius zy, 
przeznaczonych dla w�druj�cych „po kol�dzie” grup 
młodzie�owych. Takie kol�dnicze w�drówki od domu do 
domu, od rodziny do rodziny zdołały dzisiaj przetrwa�  
w s wej pierwotnej, ludowej formie, w niewielu ju� tylko 
regionach Polski. Obecnie kol�duj�cy przed nas zymi 
drzwiami „kol�dnicy” to najcz�� ciej ��dne kilku gros zy 
dzieciaki, które, nies tety, przewa�nie nawet jednej zwrotki 
�piewanej kol�dy nie umiej�  i czas em smol�  sobie buzie na 
czarno, nie wiadomo po co... 

A przecie� na terenie podjas ielskich Niegłowic, terenu 
wspomnianej ju� Parafii NMP Królowej �wiata, jes zcze 
w latach trzydziestych minionego stulecia widziało si�  
ta�cz�cego z �ydem Lajkonika, kłapi�cego czerwon�  
paszcz� turonia, Heroda, któremu �mier�  i diabeł gas ili 
grzes zny �ywot lub te�, popularnych w okolicy �urowej 
i Zagórzan s rogich „drabów” w s łomianych czapach 
i słomianych buciorach. Pods taw�  za�  ka�dej kol�dniczej 
wizyty była krótka inscenizacja zwi�zana z okresem �wi�t 
Bo�ego Narodzenia. Lokalne zwyczaje i s woisty, ludowy 
humor miały tu znaczenie niepo�lednie. 

Ws półtwórca i pierws zy proboszcz Niegłowickiej 
Parafii, ks. Prałat Alfred Solars ki – zmarły, nies tety, 
w 1994 r. – nie uwa�ał s i�  z pewno�ci� za regionalist� , 
chocia� pod�wiadomie był nim w znacznej mierze. Bo 
wła�nie do niego nale�y inicjatywa wznowienia chodzenia 
„po kol�dzie”, w nowej ju�, w pewnym s ens ie jakby 
us zlachetnionej formie, ale � ci� le według tradycyjnego 
rytuału, gdzie krótka ins cenizacja, dobrze wykonana kol�da 
i wła�ciwy kos tium kol�dników, stanowiły pods taw�  
odpowiedniego klimatu tej imprezy.  

Jego te� pami�ci pragnie autor po�wi�ci�  to s kromne 
wydanie, gdy� prezentowane tu scenarius ze kol�dniczych 
i jas ełkowych ins cenizacji znalazły nies podziewanie du�e 
uznanie s połeczne i w coraz to nowych wersjach słu��  
wci�� nowym i nowym u�ytkownikom. Najbardziej 
is totnym wydaje si�  jednakowo� fakt, �e ju� od dwudzies tu 
lat na terenie ws pomnianej parafii ten wznowiony i niejako 
od�wie�ony obyczaj w�drowania z kol�dowaniem po 
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domach zyskał s obie pełne prawo obywatels twa, utrwalił 
s i� i s połecznie zintegrował. I nie tylko! 

Okazało s i� , �e pis ane corocznie przez autora ró�ne 
wers je kol�dniczych i jas ełkowych ins cenizacji, niby kr�gi 
porus zonej kamieniem powierzchni wody, rozchodz�  si�  
po�ród okolicznych parafii oraz-co nader charakterys tyczne 
-w�ród �rodowis k szkolnych. Tu bowiem w ci�gu ostatnich 
kilkunas tu lat pojawił s i� i zacz�ł przyjmowa� obyczaj 
chodzenia „po kol�dzie” przez aktywniejsze s połecznie 
klas y po terenie włas nej szkoły. Podobnie jak w przypadku 
kol�dników � rodowis kowych i tutaj pods taw� jes t krótka 
inscenizacja jas ełkowej tre� ci, upi�ks zona odpowiednim 
zes tawem kol�d. Wykonawców nagradzaj�  widzowie, 
podobnie jak „tych prawdziwych”, s łodyczami lub te� 
nawet datkami pieni��nymi, głównie na potrzeby s połeczne 
zes połu. Obserwuje s i� te� coraz cz�� ciej zapras zanie 
takich kol�dników z wyst�pami na � rodowiskowe s potkania 
opłatkowe, zabawy karnawałowe, a nawet ses je rad 
gminnych, b�d	 te� miejskich czy powiatowych. 

Nic wi�c dziwnego, �e w takiej s ytuacji wzros ło te� 
znacznie zapotrzebowanie na odpowiednie dla takich 
inscenizacji teks ty, zwi�zane, oczywi� cie tematycznie 
z Narodzeniem Pa�s kim, ale tak�e uwzgl�dniaj�ce rodzim� , 
ludow�  tradycj� , swojs ki, pros ty humor i prezentowane 
przez dan� grup� kol�dnicz�  pos tacie. Pis ane przez autora 
dla wspomnianego �rodowis ka, na przes trzeni ostatnich lat 
dwudzies tu scenarius ze zdaj�  s i�  s pełnia� takowe wymogi 
niemal w s tu procentach. Wynika to zarówno z jego 
dogł�bnej znajomo� ci tej dziedziny miejs cowego folkloru, 
jak te� z ponad półwiecznej praktyki w amatorskim ruchu 
teatralnym. I to chyba najwi�cej wpłyn�ło na fakt, �e 
napis ane ju� s cenariusze s�  ch�tnie grane i zes poły 
wypo�yczaj�  je s obie wzajemnie. Podobnie do autora coraz 
cz�� ciej zwracaj�  si�  ró�ne zes poły s zkolne i parafialne 
z ��daniami o tworzenie kolejnych, cz�sto do lokalnych 
potrzeb dos tosowanych inscenizacji. 

Tak zatem, jak przed dwudzies tu laty godna 
na�ladowania potrzeba społeczna dała pocz�tek tej 
s pecyficznej twórczo� ci, dzis iaj równie� s kłoniła autora do 
s tara� o to s kromne wydanie. Oby posłu�yło ono 
potencjalnym Czytelnikom tak, aby stali s i� oni w s zerszym 
poj�ciu U�ytkownikami, a wi�c, uzbrojeni w ins cenizacj�  
i kol�dy wyruszyli do rodzin i grup s połecznych z Radosn�  
Nowin�  „po kol�dzie”. 

 
Szcz�� � Bo�e! 
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CZ��� I 
UWAGI INSCENIZACYJNE 

 
 
Informacje ogólne: 
 

Zbiorek niniejszy zawiera 14 s cenariuszy, opartych na 
wzorach ludowych-głównie z regionu Pogórza-napisanych 
prostym, łatwym do pami�ciowego przys wojenia wiers zem, 
poł�czonym muzycznie z pows zechnie znanymi kol�dami, 
pastorałkami i ludowymi przy�piewkami kol�dników. 
Melodie zaczerpni�te ze „�piewnika ko�cielnego katoli-
ckiego” Tomas za Flaszy (wyd. Ks i�garnia Krakows ka, 
Kraków, 1930 r.) oraz ze zbiorów prywatnych autora 
zamies zczono w cz�� ci III tego� opracowania. 

Scenariusze, wybrane s po� ród około dwudzies tu 
pozycji, s�  uło�one chronologicznie według dat pows tawa-
nia i ich publicznej prezentacji przez zes poły kol�dnicze. 
Długo� �  ich trwania czas owego waha s i� od 7-8 minut do 
14-15 minut. Wyj�tek stanowi�  dwie os tatnie pozycje 
(nr 13, „Tobie Dzieci� Jezu” i nr 14, „Pójd	my wszys cy do 
s tajenki”), które stanowi�  przykład, jak w razie potrzeby 
z pozostałych dwunas tu inscenizacji mo�na montowa�  
wi�ksze i dłu�sze s pektakle. 

W inscenizacjach bowiem dominuj�  kolejno coraz to 
inne fragmenty b�d	 elementy zaczerpni�te z dziejów 
Bo�ego Narodzenia. Jes t wi�c popularny problem Heroda, 
jest szukanie noclegu przez �w. Rodzin� , przybycie Trzech 
M�drców, motyw Gwiazdy Betlejems kiej i inne, 
s tanowi�ce trzon pos zczególnych, drobnych inscenizacji. 
Dwie z nich („Jezuskowa kołys anka” i „Przylecieli 
Aniołkowie”) napisane s � dla grup kol�dniczych prawie 
wył�cznie dziewcz�cych, na pro�b�  parafialnej „s choli”, 
a cechuje je s pecyficznie ciepły, delikatny nas trój. Dzi�ki 
poł�czeniu poszczególnych motywów w zamies zczonej 
pozycji nr 13, „Tobie Dzieci� Jezu”, uzys kany dłu�s zy 
s pektakl trwa około 45 minut. Podobnie, na zas adzie 
monta�u, powstała około 25-minutowa inscenizacja, 
przeznaczona raczej na potrzeby wewn�trzne zes połów 
s zkolnych i wyst�puj�cych na wi�ks zych, �rodowis kowych 
imprezach �wi�tecznych. 

Przyst�puj�c do montowania wi�ks zych cało�ci 
widowiskowych, autor radzi trzyma�  si�  przyj�tego 
tradycyjnie schematu jasełkowego, tj.: „pas terze i Anioło-
wie” – „Herod” – „pokłon w s tajence”.  
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Nale�y te� bra�  pod uwag�  fakt, �e jedn�  z pods tawowych 
cech scenarius zy do chodzenia po domach jest brak oprawy 
plas tycznej w pos taci teatralnej dekoracji, co jes t 
warunkiem s zybkiego i sprawnego przemies zczania si�  
zes połu w coraz to inne miejs ca akcji. Do wi�kszych 
czas owo s pektakli mo�na – a czasem i trzeba – od tej 
zas ady ods t�pi� . Przykładem jes t tu znowu s cenarius z: 
„Tobie, Dzieci�  Jezu”. 
 
 
Opracowanie tekstów i s ytuacji: 
 

Przygotowania grupy kol�dników, b�d	 te� aktorów 
s pektaklu obs zerniejs zego nie nale�y odkłada� na os tatni�  
chwil�  przed imprez�! Ten kardynalny – nies tety cz�sty – 
bł�d animatorów teatralnych m� ci s i� pó	niej fataln�  
interpretacj� i dykcj� podczas  wyst�pu, s łabym 
opanowaniem pami�ciowym teks tu i abs olutnym brakiem 
s wobody aktors kiej zespołu. Aby dobrze przygotowa�  
najkrótszy nawet wys t�p o charakterze teatralnym, nale�y 
przeprowadzi�  minimum 25-30 s olidnych prób. 

Warto te� przypomnie�  o czterech pods tawowych 
fazach, na które s olidny animator - re�ys er podzieli s obie 
próby zespołu. Pierwsza to analiza teks tu, gdzie aktorzy 
dowiaduj�  s i� CO maj�  zagra�! Bowiem to jes t podstaw� , 
aby w drugiej fazie prób, tj. interpretacji teks tu aktor mógł 
(ju� łatwo) wypracowa�  form� przekazu tre� ci, czyli 
nauczy�  s i� JAK zagra� . 

Trzecia, najkróts za w zasadzie faza prób, to tzw. próby 
kontaktowe. Faza ta wyst�puje niejako s amorzutnie, kiedy 
aktor, maj�c wła�ciwie opanowan�  interpretacj�  tekstu, 
zaczyna odczuwa� potrzeb� kontaktu z partnerem, 
wykonania ruchu, zmiany miejsca itp. W tej te� fazie 
zaczyna aktorowi wyra	nie przes zkadza�  trzymany 
dotychczas  w r�ku egzemplarz z tekstem granej roli. 
I dopiero w tej fazie prób mo�emy pozwoli�  aktorowi na 
uczenie s i�  roli na pami�� poza próbami. Nigdy wcze�niej! 
Autor pragnie tu wyra	nie przes trzec animatorów przed 
najgorszym z bł�dów re�ysers kich, jakim jes t uczenie si�  
ról przed analiz�  i interpretacj�. Raz bł�dnie i bezmy� lnie 
wyuczony teks t nigdy ju� nie daje si�  wła� ciwie poprawi� . 

Poza tym wła�ciwie prowadzone próby analityczne 
i interpretacyjne daj� dodatkowo wst�pne opanowanie 
pami�ciowe teks tu teks tu nawet w 80% i wi�cej. Res zt�  
aktorzy s zybko uzupełniaj� poza próbami. 
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Zazwyczaj 2-3 próby „kontaktowe” wys tarczaj�, aby 
rozpocz��  os tatni� , decyduj�c�  faz� , czyli próby sytuacyjne, 
gdzie wypracowuje s i� poszczególne zadania aktors kie, 
a wi�c ruchy, ges ty, mimik� oraz s ytuacje wła� ciwe. W tej 
te� fazie wprowadzamy wy�wiczone uprzednio elementy 
muzyczne, pie�ni, podkład muzyczny pod partie teks tu itp. 

wiczymy te� w tej fazie wła� ciwe pos ługiwanie si�  
odpowiednimi dla ins cenizacji rekwizytami. 

Pracuj�c z zes połem kol�dniczym, który ka�dorazowo 
mus i wyst�powa�  w innym miejscu akcji, nale�y zes pół ku 
temu odpowiednio przygotowa�. Najlepiej przyj�� tu 
zas ad� , �e zespół, jako cało� � s tanowi jakby �ywe zaplecze 
akcji, której miejs ce znajduje s i� zawsze przed t��e grup� . 
Aktorzy, graj�cy pos zczególne s cenki wys t�puj�  zatem 
przed grup� , a po zej� ciu z miejs ca akcji, kryj�  s i�  za ni� . 
Tak przygotowany zes pół nale�y teraz wy�wiczy� do gry 
przy zmianie wielko�ci i kształtu miejs ca akcji, aby 
kol�dnicy zdobyli łatwo��  adaptacji do ró�nych warunków 
w odwiedzanych domach, b�d	 te� innych miejs cach, gdzie 
zes pół mo�e by� zapros zony. 

A oto, jak nad tym problemem pracował autor, przed 
kilku laty na terenie budynku s zkolnego: „
wiczyli�my 
wi�c teraz dobrze ju� opracowane sytuacje u podnó�a 
s chodów i u ich s zczytu, a nast�pnie w połowie s chodów 
i w kilku ró�nych k�tach korytarza. Kolejne próby 
odbyli�my w pus tych ju� po lekcjach s alach lekcyjnych, 
w ró�nych ich punktach, zw��aj�c i rozs zerzaj�c na 
przemian przyj�te umownie miejs ca akcji. Po pierwszym 
dniu chodzenia „po kol�dzie” zes pół s twierdził, �e nie miał 
�adnych kłopotów z wys t�pami, a opinia � rodowiska 
potwierdziła to w zupełno�ci”. 

I jes zcze jedna uwaga mo�e by�  tu cenna. Oto przy 
nauce manewrowania dłu�s zymi rekwizytami, jak np. 
gwiazda na dr��ku czy te� las ka �w. Józefa lub łeb 
„turonia”, konieczna jes t du�a os zcz�dno� � gestu i os tro-
�no� �. Ws półczes ne mies zkania s � wypos a�one w wiele 
cennych i kruchych elementów, których uszkodzenie mo�e 
nie tylko pozbawi�  kol�dników sympatii �rodowis ka, ale 
nawet całkiem ich zdyskwalifikowa� . 
 
 
Kos tiumy, rekwizyty i charakteryzacja: 
 

Kos tium w�drownego kol�dnika, jako taki, to dla 
potencjalnych wykonawców proponowanych tu ins ceniza-
cji spore ułatwienie i pewno zach�ta, a to ze wzgl�du na 
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s zeroko poj�t�  dowolno� �, a przez to i łatwo� � ich 
wykonania. Daj�c bowiem ch�tnym oparte na tradycjo-
nalnych wzorach ludowych teksty, autor d��y te� do 
zachowania dawnej pros toty kostiumu, jego daleko id�cej 
umowno�ci i mo�no� ci zas tosowania w s urowych cz�s to 
warunkach zimowych w�drówek. 

Nie b�dzie tu wi�c mowy o drogich, teatralnych 
s trojach, jakie zdaj�  egzamin w ogrzewanych salach 
widowiskowych. Kol�dnik w�drowny musi wi�c pod s wój 
kostium koniecznie zmie�ci� ciepł�  odzie� i obuwie. I jak 
dawniej przebierali si�  kol�dnicy w to, co „u matuli 
w komorze podkradli” lub te� „tatulowi ze s trychu zabrali”, 
tak i dzisiaj przygotuj�  s obie strój raczej z tego, co 
w domowych „ciuchach” znajd� i wykorzysta�  potrafi� . 

O pewnych jednak podstawowych zasadach wiedzie�  
warto, bo s koro �wiat ju� pos zedł do przodu, to 
i kol�dnikom nie zaszkodzi s we wys t�py ulepszy�  i nieco 
us zlachetni�. Z tego te� wzgl�du autor uwa�a za s tosowne 
omówi�  pos zczególne pos tacie wyst�puj�ce w proponowa-
nych ins cenizacjach. Nie nale�y jednak tych uwag 
traktowa�  jako �elaznych kanonów, ale raczej jako podane 
do s wobodnej interpretacji lu	ne propozycje. 
ANIOŁ – zasadniczo w długiej, białej s zacie, której 

kołnierz, r�kawy i dół mo�na obramowa�  
barwn� , najlepiej �ółt�  lub złot� ta�m� – na 
głowie diademik z gwiazdek, na plecach 
zamocowane ta�mami do ramion s krzydła białe 
lub s rebrzys te. Skrzydła mo�na okleja� drobno 
ci�t�  bibułk� , lub malowa� tzw. „pozłótk�”. 
Ładnie te� wygl�daj�  s krzydła wyci�te ze 
s tyropianu. Diademik mo�na łatwo zamocowa�  
(zwłas zcza do w�drówek) na czapeczce lub 
jas nym kapturku. Mo�na te� ubra� go w krótki 
biały ko�us zek lub kurteczk�, białe rajtuzy 
i botki, dodaj�c tylko s krzydła i diademik. 

Je�li Anioł w inscenizacji nies ie z s ob�  
s zopk� , to wykonujemy j� z kartonu lub lekkiej 
s klejki i zawies zamy mu na s zyi na ozdobnej 
ta�mie. Do niektórych ins cenizacji s zopka 
winna mie�  lekk� kurtynk�  do odsłaniania 
i zakrywania, a we wn�trzu, oczywi� cie, obraz 
lub figurki �w. Rodziny. 

MATKA BO�A – zazwyczaj wg przyj�tego umownie 
obyczaju w barwach białej i bł�kitnej, przy 
czym barwa biała odnos i s i�  raczej do długiej 
s ukni, z długim r�kawem, która mo�e by�  
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obramowana, podobnie, jak u Anioła złot�  lub 
inn� , jas nej barwy ta�m� . Bł�kitn�  jes t 
natomiast długa chus ta, która okrywaj�c głow� , 
przechodzi jakby w rodzaj płas zcza lub 
peleryny, okrywaj�cej plecy. 

Zarówno w przypadku pos taci Matki Bo�ej, 
jak i Anioła, długa, lu	na s zata umo�liwia 
w�drownym aktorom wło�enie pod kos tium 
ciepłej, s podniej odzie�y. 

Matka Bo�a w zawartych tutaj 
ins cenizacjach wys t�puje zaws ze z Dzieci�-
tkiem Jezus  na r�ku, a b�dzie to, oczywi� cie 
du�a, pi�kna lalka, otulona kawałkiem białego 
materiału. Po��dana jes t tu ruchoma r�czka 
lalki, któr�  aktorka graj�ca Matk� Bo��  
błogos ławi widzów w finałowych s cenach. 

Nie jes t te� ws kazany przes adnie ozdobny 
s trój tej postaci, któr�  przecie� cechuje 
s kromno��  i ubós two. 

�W. JÓZEF – winien te� mie�  dług� , lu	n�  szat� , 
uzupełnion�  kawałkiem innej barwy materiału, 
który drapujemy na ks ztałt niby płaszcza – 
peleryny, przez jedno rami�  i wokół pasa. 
Szata i „peleryna” raczej w ciemnych barwach, 
bez ozdób – w r�ku charakterys tyczna (wy�s za 
od aktora) laska pasters ka (tzw. „krzywuła”). 

Jest to zgodna ze znan�  ikonografi� s zata 
tej pos taci. Mo�na jednak potraktowa�  j�  „na 
ludowo”, stos uj�c ciemn�  raczej, dług�  
s ukman� czy płótniank�  chłops k� i s tosowne 
do tego nakrycie głowy (baranica lub 
„magierka”). 

Je�eli b�dziemy w s tanie doklei�  tej pos taci 
brod� , w�sy i kr�cone baki („pejs y”) i doda�  
peruk� z długim do ramion włosem, to 
uzyskamy pełny efekt. Do klejenia zaros tu 
wolno nam jednak u�y�  tylko kleju o nazwie 
„mas tiks ”, bo ws zelkie inne mog�  spowodowa�  
uczulenie, a nawet infekcj� . Za�  najleps z�  jes t 
tutaj s pecjalna ta�ma do charakteryzacji, 
zupełnie bezpieczna dla naskórka aktora, ale t� , 
podobnie jak i mas tiks  mo�na obecnie dosta�  
tylko w teatralnych magazynach (podobnie jak 
i s ztuczne zaros ty) lub te� w s amych 
pracowniach teatralnych. 
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Jest te� mo�liwe wykonanie elementów do 
charakteryzacji „klejonej” z lnu lub wełny 
owczej, co jednak wymaga pewnej ju� 
znajomo� ci technik charakteryzatorskich. �le 
zrobiona charakteryzacja wypaczy nam tylko, 
a nawet o�mies zy posta� , czego (np. w przy-
padku �w. Józefa) robi� nam nie wolno. 
Uwaga: Dla ch�tnych do zgł�bienia pods taw 
charakteryzacji autor poleca bardzo przys t�pnie 
opracowany podr�cznik St. Iłows kiego „Chara-
kteryzacja” (wyd. Czytelnik, W-wa, 1955). 

Autor przestrzega te� przed domalowywa-
niem „na sił�” zaros tów – zwłas zcza wi�kszych 
– czarn�  s zmink�. Wygl�daj�  fatalnie 
i s tanowczo, lepiej z takiej „charakteryzacji” 
zrezygnowa�! Posta�  bez zaros tu te� s pełni swe 
zadanie. 

KACPER – w kol�dniczej i jas ełkowej wersji s ugeruje si�  
króla raczej o charakterze pols kim, co daje 
s zerokie mo�liwo� ci doboru s troju, cho�  
zas adniczo dla kol�dników w�drownych 
wys tarczy tu raczej sam barwny płas zcz, 
narzucony na zimow�  odzie� i korona 
(najlepiej domontowana do czapki). 
W dawnych czas ach płas zcze królews kie dla 
Trzech Króli robiono z dobrym efektem 
z u�ywanych wówczas  kap na łó�ka i tapczany, 
które odpowiednio drapowano. – Koron� łatwo 
dzi� wyci��  z łatwo dost�pnych materiałów 
papierniczych. Dotyczy to tak�e ew. szkatułki 
na kadzidło, ale mo�na te� tu u�y�  
wypo�yczonej w zakrys tii starej kadzielnicy. 

MELCHIOR – w zasadzie mo�e raczej ograniczy�  s i�  tylko 
do płas zcza i nakrycia głowy, którym b�dzie 
arabs ka „kufija”, tj. biała lub biało-czarna 
chus ta (1m x 1m), przytrzymywana na głowie 
przez opas k�, zwan�  „ikal”. W r�ku szkatułka 
z mirr� . Dobrze by jednak było, gdyby zes pół 
miał mo�no� �  wykonania płas zcza białego lub 
w biało-czarne pasy. Kacper i Melchior mog�  
mie� doklejone zaros ty: pierwszy bujny, 
s taropols ki w�s , drugi cienki, czarny w�sik 
i mał�  „his zpa�s k�” bródk�  – te os tatnie mo�na 
te� delikatnie zaznaczy� czarn�  kredk�  do brwi. 

BALTAZAR – jes t Murzynem i dobrze b�dzie wygl�dał 
w s utym, s pi�tym na przodzie ozdobn�  bros z�  
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turbanie, który łatwo b�dzie uwi� , cho�by 
z barwnego r�cznika. Płas zcz dowolnej, ale 
raczej jaskrawej barwy. Je� li zes pół ma leps ze 
mo�liwo�ci zdobycia s trojów, ws kazane s �  dla 
niego tak�e długie do kos tek, jasne, bufias te 
s zarawary. Twarz czernimy „na sucho” 
palonym korkiem, za�  us ta malujemy jasn�  
(cynober) szmink� . 

Jako złoto dla Dzieci�tka mo�e tu by�  
forma ła�cucha, który zdejmie ze swej szyi. 
Mo�na te� zas tos owa� inn�  form�  jak np. 
puchar, zapona, albo te�, jak poprzednio 
s zkatułk� . 

Je�li zes pół ma mo�no� � s porz�dzania s obie 
s trojów s pecjalnie do chodzenia „po kol�dzie”, 
to autor zaleca tu krój płas zcza jako obszern�  
peleryn�  bez r�kawów, co pozwala na wło�enie 
pod ni�  koniecznego zim�  ciepłego, zwy-
czajnego ubrania. Odnos i s i� to nie tylko do 
pos taci Trzech Króli, ale te� takich jak 
�w. Józef, Herod itp. 

GWIAZDOR, PASTERZE I PASTERKI – to w edycji 
kol�dniczej pos tacie w s trojach ludowych 
pols kich. B�dzie tu zatem szerokie pole do 
wyboru kos tiumów w zale�no� ci od regionu. 
Dla m��czyzn b�d�  to wi�c ró�ne sukmany, 
płótnianki, góralskie „czuchy” lub krakows kie 
„kierezyje”. Do nich te� odpowiednio 
dobierzemy nakrycia głowy, a wi�c górals kie 
lub słomiane kapelus ze, „krakus ki”, baranice 
itp. Ws półczes ne botki, kozaczki lub gumiaki 
z powodzeniem zamarkuj� nam dawne buty 
z cholewami, za� wierzchnie okrycie opas ane 
rzemiennym pas em lub sznurem da dobry 
efekt. Ws zelakiego rodzaju ko�us zki lub 
futrzane s erdaczki te� b�d�  dla pos taci 
pas terzy, a zwłaszcza pas terek przydatne. Poza 
tym s troje �e�s kie uzupełnimy łatwo s zerokimi 
i do pół łydki długimi s pódnicami (najlepiej 
wzorzys tymi) i barwnymi, ludowymi chustka-
mi na głowy, o które te� jes t łatwo. 
GWIAZDOR to po prostu okazals zy pas terz, 
co�  w rodzaju przywódcy grupy, którego 
mo�emy wyró�ni�  leps zym s trojem, albo te� 
przewies zon� s kos em przez pier�  s zerok� , 
barwn�  s zarf�: jego rekwizytem b�dzie barwna 
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gwiazda, obracaj�ca si�  na osi, na dłu�szym od 
wzros tu aktora dr��ku. Gwiazd�  najlepiej 
wykona� ze s klejki lub grubej, sztywnej 
tektury i oklei� złotym lub �ółtym papierem. 
Pozos tali pasterze dobrze wygl�daj� z długimi, 
pas terskimi las kami – krzywułami, które 
nietrudno zdoby�  w najbli�s zych zaro� lach. 

Co do s amej gwiazdy, to bardziej ambitny 
zes pół mo�e j�  wykona�  w formie lekkiego, 
oklejonego bibułk� s zkieletu z drutu lub 
patyczków, która od �rodka mo�na o�wietli�  
�aróweczkami na baterie. (Dawniej o�wietlano 
je te� �wieczk� , u�ywaj�c do � rodkowej cz��ci 
s zkieletu s tarego przetaka. Był to jednak trudny 
s pos ób o�wietlenia i gwiazdy cz�s to s i� s palały 
od �wieczki.) O�wietlenie �aróweczkami 
gwiazdy jes t wprawdzie troch� pracochłonne, 
ale te� daje ws paniały efekt! 

Dodatkowo pas terze winni si�  te� 
zaopatrzy�  w takie rekwizyty jak zawini�tka 
b�d	 w�zełki z darami, a do inscenizacji „Idzie 
z nami Bo�e Dzieci�” lekki, przeno�ny 
parawanik z dwóch kawałków materiału: 
niebies kiego i czerwonego. 

Materiał zawieszony jes t na s znurku lub 
drucie tak, aby tworzył dwie łatwo 
przesuwalne kotarki, tworz�ce iluzj�  do scenek 
„na ziemi” i „w piekle”. Parawanik ma około 
1,5 m wysoko� ci. Rozpi�ty jes t na dwóch, 
trzymanych przez pasterzy dr��kach, które 
mo�na zamaskowa� s tylizowanymi (bardzo 
w�s kimi!) choineczkami z tekturki. 
Trzymaj�cy parawanik pas terze – staty�ci 
manewruj�  kotarkami zgodnie z wymogami 
s cenariusza. 

HEROD – mo�e te� mie� dług�  (najlepiej czerwon�) szat� , 
do kos tek, ale dos konale zdaje egzamin s am 
obs zerny płaszcz (porównaj opis  Trzech Króli) 
czerwony z białym „gronos tajowym kołnie-
rzem” oraz złocista korona (te� opis ana 
uprzednio). Efekt „gronostajów” uzyskamy 
łatwo przez nas zycie na biały, s zeroki, 
płócienny kołnierz w�skich paseczków 
czarnego materiału, w ks ztałcie „przecinków”. 
Mo�na mu te� przypas a� miecz (w handlu s �  
ładne z plastiku!), a do r�ki da� pozłacane 
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berło. Przyklejenie w�s ów i brody jest bardzo 
ws kazane, ale mo�na te� u�y�  czarnej szminki 
(patrz: opis  charakteryzacji Melchiora). 

MINISTER – to posta�  raczej w rodzaju jakby wojs kowego 
adiutanta Heroda i mo�na j�  potraktowa� wg 
fantazji zespołu do� � ró�nie. Np. efektownie 
wygl�da s tra�acki kas k i przepas anie aktora 
barwn�  szarf�  (patrz: opis  Gwiazdora). Znany 
autorowi zes pół, maj�c do dys pozycji leps ze 
s troje, dał Minis trowi krótk� tunik� , co 
z kas kiem i butami z cholewami dało 
korzys tny, komiczny efekt. 

�YD – jest zas adniczo postaci�  popularnego dawniej u nas  
karczmarza, b�d	 „handełe” – domokr��cy. 
Stare kol�dnicze inscenizacje ł�cz�  go cz�s to – 
chocia� bardzo niesłusznie – z pos taci� rabina 
– m�drca. 

Ubierzemy go najlepiej w ciemny, długi do 
pół łydki płas zcz i biały s zalik, przepas uj�c 
s kórzanym pas em lub białym, grubym 
s znurem. Mo�e mie�  buty z cholewami czarne 
s podnie, ale lepiej oddadz�  jego charakter białe 
po�czochy (rajtuzy, rajs topy) i czarne półbuty. 
Głow� przykrywamy mu tzw. „birytkiem”, 
czyli czarn� czapeczk�  (na wzór nos zonej 
przez wy�sze duchowie�s two „piuski”) lub 
„jarmułk�”, czapeczk� w kształcie płaskiego 
walca z jednym tylko (górnym) denkiem. 
Najlepszy jednak, bo najłatwiej dost�pny, 
b�dzie zwykły, czarny kapelusz, do którego 
b�dzie te� mo�na przypi��  po bokach treski 
(len, wełna), imituj�ce charakterys tyczne 
„pejs y”. W�sy i brod�  autor radzi rozwi�za�  
podobnie jak u Melchiora, czy Heroda. 
�yd powinien mie�  te� torb�  lub du��  

s akw�  (np. na zbieranie datków) i mocn� , 
krótk�  (do pas a) las k� . Na Pogórzu Karpackim 
kol�dniczy �yd miewał zazwyczaj jes zcze 
s kórki królicze za pas em, jako atrybut 
handlarza – domokr��cy. 

DZIADEK – w starej, połatanej kapocie i takich portkach. 
Na nogach owini�te s zmatami s tare buciory, na 
głowie baranica lub s tary kapelusz. Broda 
długa z lnu lub waty – najlepiej nie klejona, ale 
wi�zana pod czapk�  na głowie tas iemkami. 
(Znane autorowi zespoły wykorzystywały dla 
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dziadka brody – maski, u�ywane przez �w. 
Mikołaja.) Z rekwizytów wypos a�amy go 
w mocna lag� , dzwonek i połatan� , parcian�  
torb� . 

DIABEŁ – s trój czarny lub czerwono-czarny. Tu najleps zy 
dopasowany do czarnych s podni ciepły s weter 
– golf (czarny lub czerwony), na r�kach 
s kórzane r�kawice, z tyłu, u pas a (obowi�zko-
wo w kol�dniczej wers ji) ogon ze s tarych 
futrzanych odpadów. Na głowie czapka 
(baranica lub czarny beret) z dos zytymi 
czerwonymi rogami. Rogi najlepiej zrobi�  
z twardej tekturki lub z czerwonego materiału 
i wypcha�  „na twardo” wat� . Dobry efekt daje 
te� opas anie diabła prawdziwym kawałkiem 
ła�cucha. W r�ku diabeł trzyma obowi�zkowo 
drewniane, krótkie widły. Twarz mo�na 
uczerni� palonym korkiem (na s ucho), maluj�c 
jes zcze us ta i oczodoły na czerwono. Mo�na 
te� zastos owa�  dos t�pne teraz w handlu mas ki, 
nieraz bardzo efektowne. 

CZAROWNICA – ubrana b�dzie w fantazyjne, połatane 
kiecki i fartuchy – im wi�cej ps trokacizny, tym 
lepiej. Na głowie czarna chus ta lub fantazyjny 
kapelus z. Spod nakrycia głowy wygl�daj�  
rozkudlone włos y (mo�na dopi�� lniane tres ki), 
policzki i nos  pomalowane na czerwono. 
W r�ku czarownicy brzozowa miotła, u pas a 
du�y p�k sus zonych ziół. 

KOMINIARZ – czarne ubranie, na głowie czarna mycka 
lub (je� li to mo�liwe) cylinder. Bluza zapi�ta 
pod s zyj�, wzgl�dnie ciemny s zalik lub czarny 
s weter – golf – przez rami� przewieszony zwój 
linki z charakterystyczn� s zczotk� komi-
niars k� . W r�ku mała, lekka, drewniana 
drabinka (nie dłu�s za jak 1 m). 

DRAB – ubrany w s tary ko�uch, przepas any powrós łem 
s łomianym i połatane portki. Na nogach 
s łomiane chodaki, zrobione z cienkich 
s łomianych warkoczy, pozs zywanych s piralnie 
w ks ztałt buta. Na głowie sto�kowata, słomiana 
czapa. – Czap� robimy w ten s pos ób, �e 
najpierw s platamy obwód otaczaj�cy głow� , 
z cienkich pas emek s łomy, plot�c je tak, jak 
s plata s i�  wianki z kwiatów, ale zostawiaj�c 
s tercz�ce w gór�  długie pas ma tej�e s łomy. Po 
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zs zyciu utworzonego przez s platanie wałka 
(wg obwodu głowy) w obr�cz, s platamy 
s tercz�ce u góry pas ma w warkocz (im dłu�s zy, 
tym efektowniejs zy), który zdobimy wraz 
z cał�  czap�  ws t��eczkami, cekinami itp. 
Twarz draba przyciemniamy nieco palonym 
korkiem, nos , us ta i policzki malujemy na 
ciemno – czerwony kolor. Rekwizytem draba 
jes t pot��na, gruba i mocno s�kata laga, 
najlepiej nie oskrobana z kory, a przyozdo-
biona p�czkami s łomy. 

TURO� – to pos ta� rodem z Podhala, rogate, pasters kie 
s tras zydło, wzorowane na czarnym ko	le, 
a wi�c nawi�zuj�ce troch� do pos taci diabła, 
a troch�  do ba�niowego inwentarza czarowni-
cy. Zasadniczo jes t to tylko gro	ny łeb 
osadzony na dr��ku i – trzymany przez aktora 
– kłapi�cy ruchom�  doln�  s zcz�k� . Od łba 
zwis a płachta, mas kuj�ca dr��ek, głow�  i barki 
aktora, ze szczelin�  na oczy z przodu. – Łeb 
wykonujemy z dwóch grubych kawałków 
lekkiego drewna. Górna wys trugana jes t na 
kształt ko	lego łba i zaopatrzona w wygi�te ku 
tyłowi rogi, dolna, zrobiona w formie dolnej 
s zcz�ki tego� kozła, umocowana jest do górnej 
na lekkich zawias kach metalowych lub 
s kórzanych. Zawias ki znajduj�  s i�  w tylnej 
cz��ci pyska turonia tak, �e cz�� �  przednia jako 
znacznie ci��s za zwisa w dół, za�  poci�gni�ta 
za przymocowany w tyle (za zawiaskami!) 
s znurek, kłapie z trzaskiem. Łeb i doln�  
s zcz�k�  najlepiej oklei�  kawałkami starej s kóry 
baraniej, a z braku takowej czarnym s uknem, 
czy te� pomalowa�  farb�. Wn�trze pyska 
malujemy na czerwono, a mo�na te� 
zamontowa�  czerwony (np. z sukna) ozór. 
W niektórych inscenizacjach turo� mo�e 
wys t�pi� w roli kozy. 

LAJKONIK – to posta�  zdecydowanie krakowskiego 
rodowodu, ale w podkarpackim regionie do� �  
cz�sto i ch�tnie przyjmowana przez grupy 
kol�dnicze, najcz�� ciej w charakterystycznym 
ta�cu z �ydem. Taniec odbywa s i�  w rytm 
�piewanej piosenki, dodatkowo wyklaskiwanej 
przez cał�  grup� . S� to tylko rytmiczne obroty 
wokół własnej os i, wzbogacone wzajemnymi 
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ukłonami na s łowo „bom”, raz przodem, a raz 
tyłem do s iebie. (Patrz scenarius z: „Z Lajko-
nikiem do stajenki”.) Dodatkowy efekt 
komiczny zyskamy tu, je� li przy ukłonie 
„tyłem” �yd zamarkuje jakby potr�cenie 
i odrzucenie ko�skim zadem. 

Kostium Lajkonika to owalna obr�cz 
z pr�ta drewnianego lub metalowego, obs zyta 
barwn� , dług�  do ziemi kap� , umocowan�  do 
wys oko�ci pasa aktora na s zelkach.  
W przedniej cz��ci obr�czy mocujemy ko�ski 
łeb (z dykty, tektury itp.), za�  w tylnej ogon (z 
lnu, s znurków, włosia itp.). – Warto tu doda� , 
�e dawniej najch�tniej wykorzys tywano jako t�  
cz���  Lajkonika star� , dziuraw�  w � rodku 
opałk� . – Barki i r�ce aktora okrywa s zeroki 
kaftan, mas kuj�cy doln� obr�cz oraz 
zamocowanie głowy i ogona konia. Na głowie 
Lajkonika s to�kowa, wys oka, barwna 
i ozdobna czapa, pos zerzona wokół, dołem 
pas ias tym wałkiem. W r�ku Lajkonik trzyma 
mi�kk� , s zmacian�  buław�, któr�  czas em 
„cz�s tuje” widzów, za�  �ydowi „wytrzepuje” 
oset z zaros tu. Na twarzy malowane s ko�ne, 
czarne brwi, cienkie, obwisłe w�s y i szpiczasta, 
mała bródka. Barwy s troju dowolne, raczej 
�ywe, jas krawe. Na nogach buty z cholewami 
(je� li s �, to najlepiej czerwone).  

�MIER
 – w długiej (do kos tek) białej s zacie i białej 
chu� cie na głowie, spi�tej szczelnie pod s zyj� . 
Przy trudniejs zych warunkach materialnych 
zes połu mo�na tu u�y� zwykłego, zarzuconego 
na głow� białego prze� cieradła, odpowiednio 
udrapowanego na plecach i barkach aktora. Na 
twarzy maska ko�ciotrupa z kartonu (bywaj�  
te� ładne, tanie w handlu!), a w r�kach 
drewniana kos a z posrebrzanym ostrzem (lekka 
i z krótkim trzonkiem). 

Kostium �mierci z nas zytym na czarne 
trykoty białym s zkieletem jes t dla w�drownych 
grup raczej niepraktyczny. 

WOŁEK i OSIOŁEK – wyst�puj�  tylko w jednym 
s cenariuszu, przeznaczonym zas adniczo do 
u�ytku wewn�trznego kol�dniczych grup 
uczniows kich, odwiedzaj�cych „po kol�dzie” 
s wych kolegów w innych klas ach, który to 
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zwyczaj coraz szerzej przyjmuje s i�  os tatnio 
w s zkołach, zwłas zcza stopnia pods tawowego.  
– Tu, oczywi� cie, jedynym najlepszym 
rozwi�zaniem b�d�  czapki kartonowe lub 
tekturowe, modelowane na kształt o� lej 
i krowiej głowy lub odpowiednie mas ki. 
Najpros tszym jednak rozwi�zaniem b�dzie po 
pros tu głowa takowego zwierz�cia (nawet dla 
upros zczenia wykonania płaska), os adzona na 
lekkim dr��ku, zamas kowanym podobnie jak 
w przypadku opis anego ju� „turonia”. Wiele 
jednak zale�y od pomys łowo� ci wykonawców, 
wzgl�dnie animatora grupy. 

NIED�WIED� – najlepiej ubrany w obrócony włos em „do 
góry” (na zewn�trz) ko�uch, raczej ciemnej 
barwy. Na twarzy kartonowa mas ka „mis ia” 
(dos t�pna te� tanio w handlu). Głowa dobrze 
wygl�da w czapie – baranicy, do której mo�na 
przypi�� „nied	wiedzie” uszy ze skrawków 
ko�ucha lub tkaniny. 

�NIE�YNKA – cała pos ta� ubrana na biało. Najlepiej 
krótka kurteczka lub ko�us zek, rajtuzy i botki. 
Na kurteczce (ko�us zku) nas zyte gwiazdki 
w ks ztałcie płatków �niegu. Na czapce diademik 
z podobnych gwiazdek-płatków �niegu. 

 
*** * *** 

Jako plastyczne uzupełnienie uwag o kol�dniczych strojach 
i rekwizytach Wydawca proponuje szkice rysunkowe, które 
Czytelnik znajdzie w ostatniej, IV cz��ci tego� zbiorku. 
 
Strona muzyczna: 

Melodie, na które kol�dnicy b�d�  �piewa�  zawarte 
w inscenizacjach kol�dy, pas torałki i przy�piewki, zawiera 
cz�� � III niniejs zego zbiorku. S�  to zasadniczo znane 
pows zechnie melodie, odpowiednio ponumerowane. 
Numeracja jest o tyle wa�na, �e nuty pod poszczególnymi 
numerami odpowiadaj� tekstom zaopatrzonym w ods yłacze 
do tych�e numerów. Nie b�dzie jednak bł�dem, je� li zes pół 
zdoła dopas owa� s obie do ins cenizacji wersje melodyczne 
s wego regionu. Na czyste wykonanie kol�d autor pragnie 
uczuli�  Wykonawców w szczególno�ci. Bardzo te� b�dzie 
wskazane wsparcie �piewaków akompaniamentem (np. 
akordeon czy gitara!). Zdecydowanie jednak nale�y 
odrzuci�  tzw. „playback”, którzy bez odpowiedniej 
aparatury z reguły zawodzi, psuj�c efekt. 
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CZ��� II 
TEKSTY INSCENIZACJI 

 
 

PO KOL�DZIE 
Inscenizacja dla w�drownych grup kol�dniczych,  

oparta na motywach ludowych  
z południowej cz��ci regionu jasielskiego. 

Prapremiera: grudzie� 1981 r. 
 

Pos tacie inscenizacji: 
ANIOŁ    GWIAZDOR 
PASTERZ I   �YD 
PASTERZ II   HEROD 
PASTERZ III   DIABEŁ 

 
WSZYSCY: (�piewaj� przed wej�ciem na mel. NR 23)  

W� ród nocnej cis zy głos  si�  rozchodzi: 
Ws ta�cie pas terze, Bóg s i�  wam rodzi! 
//:Czempr�dzej s i� wybierajcie, 
Do Betlejem pos pies zajcie, 
Przywita�  Pana!:// 

(GWIAZDOR wprowadza KOL�DNIKÓW do domu, na 
miejsce akcji.) 
GWIAZDOR: �nie�ek pada, mro	no ws z�dzie - 

Przychodzimy „po kol�dzie”! 
Przychodzimy w Imi�  Jego, 
Boga Ojca Przedwiecznego ! 

PASTERZ I: Idzie z nami i Maryja, 
Cudna, czysta jak lilija, 
Z Jezu Chrystem - swym Syneczkiem! - 
Dajcie z makiem kukiełeczk�! 

PASTERZ II: Siała baba klus ki z makiem 
I us n�ła nad przetakiem... 
Dziadek w k�cie cicho siedział, 
A co wiedział, nam powiedział -  
I pod Bo�ym Znakiem! 

(WSZYSCY �egnaj� si�  znakiem Krzy�a �w.)  
PASTERZ III: W Judzkiej Krainie, w polu�my s tali, 

W g�s tej krzewinie owce pasali. 
Wtem z niebios  �wiatło� � rozdarła mroki -  
Zjawił si�  Anioł pi�kny, wysoki... 
(Wchodzi ANIOŁ) 

WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 2)  
Anioł pas terzom mówił: 
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Chrys tus wam s i�  narodził! 
//:W Betlejem, niebardzo podłym mie� cie 
Narodził si�  w ubós twie 
Pan ws zego stworzenia.:// 

PASTERZ I: Mój Aniele, czys ty duchu, 
Powiedz-�e nam, powiedz, 
Jak powita�  Dzieci�teczko, 
A nie zgubi�  owiec? 

ANIOŁ: Nie l�kajcie s i�, pas terze, 
O trzod� w� ród nocy. 
Nic owieczkom s i�  nie s tanie 
Przy Bo�ej pomocy! 

Id	cie wi�c powita� Dzieci� , 
A przez godzin kilka 
Ja owieczek dopilnuj�  
I odp�dz�  wilka! 

GWIAZDOR: Jak rzekł Anioł, niech s i� s tanie, 
A wi�c nie zwlekajcie 
I powita� dzieci�teczko 
Ze mn�  wyrus zajcie! 

PASTERZ I: Wezm� w darze dla Dzieci�tka 
Masła os ełeczk�! 

PASTERZ II: Ja słodziutki, ps zenny placek! 
PASTERZ III: Ja sera torbeczk�! 
WSZYSCY: (Wychodz� ze �piewem, na mel. NR 5) 

Do szopy, hej , pas terze! 
Do szopy, bo tam cud! 
Syn Bo�y w �łobie le�y, 
By zbawi�  ludzki ród. 

//:�piewajcie, Aniołowie, pasterze grajcie� Mu! 
Kłaniajcie s i�  królowie, nie bud	cie� Go ze s nu!:// 

(Wchodzi �YD, kłaniaj�c si� nisko.) 
�YD: Na szcz�� cie, na zdrowie, na ten Nowy Rok! 

�eby s i� wam rodziła kapus ta i groch, 
�eby s i� wam rodziło �ytko jak korytko, 
Ps zenica jak r�kawica, bób jak �łób, 
A owies ek jak pa�ski pies ek! 
�eby s i� wam zews z�d lały obfito� ci zdroje: 
W ka�dym k�tku po dzieci�tku, a na piecu troje! 
I �eby�cie tu mieli dos tatku ws zelakiego 
W chałupie i s todole, w komorze, w oborze - 
Daj wam, Panie Bo�e! 

(Wchodzi HEROD.) 
HEROD: Harendarzu, �ydzie! Herod tutaj idzie! 

Daj mu pokłon i s łu� wiernie, 
By� nie zgin�ł w bidzie! 
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(�YD podsuwa HERODOWI krzesło - ten siada.) 
Jes tem Herod - władca �wiata. 
Ludzie królem mnie wybrali... 
Za milionów kilkana� cie 
Will�  mi wybudowali! 

A w tej willi mam marmury 
I lus terka kryształowe -  
nawet dla ps a przy kominku 
Mam łó�eczko modrzewiowe! 

Ale tros ka wci�� mnie gn�bi 
O los  dalszy tronu mego, 
By kto� władzy mi nie zabrał 
I króles twa prze�wietnego. 

Pójd	 tu �ydzie - harendarzu 
I przykl�knij na kolano! 
Z ks i�gi s tarej mi odczytaj, 
Co w proroctwach zapis ano... 

�YD: (Wyci�ga ksi�g�) Mam ja ks i�g�  bardzo s tar� , 
Przez proroków napisan�, 
Gdzie ze znaków odgadni�to, 
Jaka przyszło� � jes t nam dan� . 

A w tej ks i�dze jasno s toi, 
�e s i� Herod s łus znie boi! 
Bo Dzieci�tko s i� narodzi, 
Które ludzi oswobodzi. 

Dzieci�  ciche i pokorne 
Zbawi ludzi krwi�  i bólem, 
A gdy z grobu wstanie z martwych, 
Tego �wiata b�dzie Królem! 

HEROD: Co? Dzieci�tko? - Rozkazuj�, 
�eby zaraz miecze wzi�to 
I w krainie mojej całej 
Ws zys tkie dzieci w pie� wyci�to! 

(�YD kłania si� i wychodzi. - Wpada DIABEŁ.)  
DIABEŁ: Tego chciałem! To mi rado��! 

Herod zabił dzieci małe. 
Krwi�  si�  s plamił s tary grzesznik, 
Wi�c s i�  cieszy piekło całe! 
(HEROD zrywa si�  przera�ony.) 

Ju�e�  trupem, zły Herodzie, 
Wi�c, gdy piekło s i�  otwiera, 
Pojedzies z na moich widłach  
Pro� ciutko do Lucypera! 

(Widłami wypycha HERODA. - Krzesło zajmuje ANIOŁ 
z mał�, lekk� szopk� na kolanach.) 
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ANIOŁ: Pró�ne zbrodnie twe, Herodzie, 
Darmo krew przelana, 
Bo niebies cy Aniołowie 
Ochronili Pana! 

Bo pokłony Mu oddali 
W s zopie, przy �łóbeczku 
I skrzydłami zasłonili 
Dzieci�  na sianeczku. 

Wi�c, pas terze moi mili, 
Pr�dko przybywajcie 
I Jezusa - Bo�e Dzieci�  
Wdzi�cznie przywitajcie! 

(PASTERZE I, II i III oraz kr�c�cy sw� barwna gwiazd�   
GWIAZDOR staja po obu stronach ANIOŁA. Reszta grupy 
kryje si�  za nimi. WSZYSCY �piewaj� na mel. NR 1) 
WSZYSCY: Ach, ubogi �łobie, 

Có� ja widz� w tobie? 
//:Dro�s zy widok, ni� ma niebo 
W male�kiej os obie.:// 

Zbawicielu drogi, 
Jak�e� to ubogi? 
//:Opu� ciłe� � liczne niebo, 
Obrałe�  barłogi.:// 

Pokój nas zej Pols ce, 
Pokój narodowi - 
//:I wam pokój gospodarze 
I temu domowi!:// 

Niech wam Bo�e Dzieci�  
R�czk�  błogos ławi 
//:Niechaj was i was z dobytek 
W zdrowiu pozos tawi.:// 

(Teraz GWIAZDOR zbiera od widzów datki do mieszka.) 
Z bogiem pozos ta�cie 
I w zdrowiu pracujcie, 
//:A pas tuszkom tej kol�dy 
Dzis iaj nie �ałujcie!:// 

(Po otrzymaniu datków WSZYSCY �piewaj� „podzi�ko-
wanie”.)  
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 25) 

Dzi�kujemy za kol�d� , gos podarzu, panie -  
Niech tu Jezus i Maryja w tym domu zos tanie! 
Niech tu  Jezus  i Maryja w tym domu przebywa, 
Niech tu nigdy w gos podars twie chleba nie ubywa! 

(�piewaj�c „podzi�kowanie”, KOL�DNICY opuszczaj� 
dom.) 

KONIEC 
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IDZIE Z NAMI BO�E DZIECI� 
Inscenizacja dla w�drownych grup kol�dniczych  

z elementami antyalkoholowymi. 
Prapremiera: grudzie� 1984 r. 

 
Pos tacie inscenizacji: 

GWIAZDOR   MATKA BO�A 
ANIOŁ   �W. JÓZEF 
MACIEJ (pasterz) WALEK (pas terz) 
HEROD   DIABEŁ 
�YD  2 PASTERZY – STATYSTÓW 

 
WSZYSCY: (�piewaj� przed wej�ciem na mel. NR 4) 

Bóg s i�  rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obna�ony. 
Ogie� krzepnie, blas k ciemnieje, 
Ma granice Niesko�czony. 
Wzgardzony okryty chwał� , 
�miertelny Król nad wiekami, 
A s łowo Ciałem si�  s tało 
I mies zkało mi�dzy nami! 

(Teraz GWIAZDOR stuka do drzwi lub dr��kiem gwiazdy 
w podłog� i otwiera drzwi do mieszkania.)  
GWIAZDOR: Pozdrawiamy gos podarzy: 

Niechaj wam s i�  ws zystko darzy! 
Idzie z nami Bo�e Dzieci�. 
Czy nas  wpu� ci�  tu zechcecie? 

(Po zaproszeniu WSZYSCY wchodz� i rozstawiaj� parawan 
– dekoracj�. – Patrz „Uwagi inscenizacyjne”.) 
GWIAZDOR: Pastus zkowie my ubodzy, 

Przemarzli�my w długiej drodze, 
Wi�c go� cinny dom witamy 
I kol�d�  za�piewamy! 

WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 13) 
Nocnej chwili w polu�my byli, 
Trzód s woich patrzaj�c a� Anieli 
Pr�dko z nieba �piesz� do s zopy, 
Z wesoł� muzyk� tam bie�eli. 
Gdzie gwiazda stan�ła, 
Nad s zop� �wieciła, my nie �mieli. 
Strach nies łychany, cud niewidziany w �łobie, 
Co� to nowego, a niepodłego w s zopie. 
Wes oła nowina, gdy Panna  
Zrodziła nam Jezusa! 

(Podczas �piewu PASTERZE – STATY�CI zaci�gaj� w 
parawaniku tło bł�kitne – patrz: „Uwagi inscenizacyjne”. 
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– MACIEJ z garnkiem i ły�k� drewnian� oraz WALEK 
przysiadaj� przed parawanikiem – niby gotuj�c straw�  – 
GWIAZDOR jako narrator staje z boku, kr�c�c lekko 
gwiazd� .)  
GWIAZDOR: Tak pasterze onej chwili 

Ze s wym bydłem w polu byli, 
A gdy noc nas tała głucha, 
Przy ognis ku ka�dy s łucha, 
Jak Maciej, co klus ki warzy, 
Do pas terzy cicho gwarzy! 

MACIEJ: (Mieszaj�c w garnku ły�k�) 
Kiedy Pan Bóg człeka stworzył, 
Tchn�ł we� ducha, aby o�ył 
I dał pi�kn�, rajs k� , ziemi� , 
By tam �yło człecze plemi�. 

Ale nagrzeszyła Ewa, 
Skos ztowaws zy jabłka z drzewa. 
Spraw�  w��a diabels kiego 
Skus iła te� m��a swego! 
Odt�d czart po ziemi chodzi, 
A człowiek si�  w grzechu rodzi. 

�yj�c od raju z daleka, 
Swego Zbawiciela czeka, 
Co z niebios  zejdzie na ziemi� , 
Aby zbawi�  ludzkie plemi�. 

WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 19) 
Spu� �cie nam na ziems kie niwy 
Zbawc�  z niebios obłoki! 
�wiat przez grzechy nies zcz��liwy  
Wołał w nocy gł�bokiej. 

Gdy w� ród przekle�s twa od Boga 
Czart panował, �mier� i trwoga, 
A ci��kie przewinienia 
Zamkły bramy zbawienia. 

WALEK: Gdy s łuchamy, gdy �piewamy,  
Chwile szybko lec� . 
Nim s i�  kluski s ko�cz�  warzy� ,  
Prze�pijmy s i�  nieco! 

(Opieraj� si� na r�kach i drzemi�.) 
GWIAZDOR: Gdy posn�li pom�czeni, a ka�dy zachrapał, 

Wnet wys koczył z krzaków diabeł  
I za garnek złapał! 

(Wbiega DIABEŁ i chwyta garnek.) 
DIABEŁ: �pi�  pas terze? Dobra nas za! ( zaciera r�ce) 

Dobrze s i� zło�yło, 
Bo nie wiedz�, �e w Betlejem  
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Dzieci�  si�  zrodziło. 
By z pokłonem pod��yli, pozwoli�  nie mog� . 
Zaraz tak ich wys zykuj�, �e pomyl�  drog�! 
Odmieni�  ja te kluseczki,  
Nim pójd� z pokłonem. 
Co� dos ypi�  (dosypuje)...  
Co� ukis z� , zamieszam ogonem! 
(Miesza energicznie) 
Teraz w garnku moim rogiem  
Wywiercimy dziurk� (wierci) ... 
A do dziurki pokr�con�  przys tawimy rurk�! 
(Zakłada do garnka spiralnie zwini�t� rurk�)  

(Uwaga: P�dzenie bimbru przez DIABŁA jest czynno�ci� 
„na niby”, a wi�c rurk�  mo�e imitowa� zwykły drut 
oklejony dla pogrubienia papierem lub tkanin� – koniec 
„rurki” wystaje poza garnek.) 
DIABEŁ: Teraz garnek rozpalimy, ile ognia w łapie!  

(Naciera garnek) 
I butelk�  pods tawimy! (podstawia)  
Niech gorzałka kapie! (budzi pasterzy) 

Ws ta�cie, chłopcy, bo noc zimna!  
Pijcie na rozgrzewk�! 
Gdy� cie spali, ja z tych klus ek  
Zrobiłem polewk�! 

MACIEJ: Co w tej flas zce?  
Ha, s próbuj� , s koro klusek nie jem... 

WALEK: Bo, po prawdzie, zimna nocka.  
Mo�e s i� rozgrzejem! 

(Wchodzi ANIOŁ – DIABEŁ ucieka.) 
ANIOŁ: Stójcie! Stójcie, pas tuszkowie! I nie pijcie tego! 

Tam wam diabeł nalał wódki,  
By s kus i� do złego! 
A jam przybył,  
By wam wielk�  oznajmi� nowin� , 
Wi�c biegnijcie do Betlejem powita� Dziecin� . 

Bo tej nocy, w lichej s zopie,  
W Betlejem mias teczku 
Narodził si�  wam Zbawiciel w �łobku,  
Na sianeczku. 

Lecz, gdy wódk� wypijecie, drog�  pomylicie... 
I zamias t przed Bo�e Dzieci�   
– do piekła traficie! 

(Maciej odstawia flaszk�  i razem z WALKIEM wstaj�.) 
MACIEJ: Dzi�ki, dobry nasz Aniele, za twoj�  przes trog� . 
WALEK: Bierzmy dary dla Dzieci�tka i rus zajmy w drog�! 
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(Ustawiaj� si�  za ANIOŁEM i maszeruj�c w miejscu, 
�piewaj� na mel. NR 16) 
WSZYSCY: I pobiegli do Betlejem pasterze. 

Nie dali si�  zmami� diabłu – przecherze. 
//:S�dzono z wysoko� ci, �e mamy �y�   
W trze	wo� ci, Cnotliwie – na ziemi.:// 

I na trze	wo swe pokłony oddali. 
Niech si�  Dzieci� na pas terzy nie �ali! 
//:S�dzono z wysoko� ci, �e mamy �y�   
w trze	wo� ci, Cnotliwie – na ziemi.:// 

(MACIEJ i WALEK wychodz� za ANIOŁEM. – Wraca 
DIABEŁ.) 
DIABEŁ: Czy to s prawa jes t uczciwa, 

�eby diabła tak wykiwa�? 
A� z�bami zgrzyta�  musz�, 
�e s traciłem takie dus ze! 

(Wchodzi �YD.)  
�YD: A ty, diable, chciałby�  dusz�? 

Dam ci dus z� , cho�  nie mus z� ... 
I cho� b�dzie tylko „ajn”, 
Ale za to dus za „fajn”! 

DIABEŁ: Mówis z, �ydzie, �e mas z dus z�? 
Ale jak�? Wiedzie� mus z�! 
A ju� bierze mi�  ch�� s zczera, 
By j�  wzi��  dla Lucifera! 

�YD: Czarne oczy, czarna broda... 
Czy pan diabeł zna Heroda? 

DIABEŁ: �ydzie! Pomys ł twój ws paniały! 
Zaraz damy mu gorzały... 
A, �e ty�  mi pomógł w „bidzie”, 
Dobry „geszeft” dam ci, �ydzie: 

We	 ten garnek z mał� dziurk�  
I z kr�con� , cienk�  rurk�! 
Nie b�dzies z si�  w pracy znoił, 
Tylko ludzi wódk�  poił! 

�YD: Dzi�ki, ale czas u s zkoda, 
Wi�c zapro�my tu Heroda. 

(Wchodzi HEROD.) 
HEROD: Kto mnie tak zapras za czule? 

Jam jes t Herod, król nad króle! 
Musz� s iebie zaws ze chroni� 
I swej władzy dzielnie broni� . 

Wi�c z mej woli dzis iaj wzi�to 
Ws zys tkie dziatki. – W pie� wyci�to! 
Mój s yn te�, wbrew woli matki 
Poniós ł �mier� – jak ws zys tkie dziatki. 



 29 

Niech wi�c zadr�� moje wrogi, 
Bo ja jestem Herod s rogi! 

�YD: (Z ukłonem)  Panie Herod! Wita�  pana, 
Zaszczyt dla nas  to niemały! 

DIABEŁ: Wi�c, by godnie uczci� króla, 
Napijemy s i� gorzały! 

(DIABEŁ popija z butelki na przemian z HERODEM. 
Podczas picia obaj �piewaj� wraz z całym zespołem na mel. 
NR 27) 
WSZYSCY: (�piewaj�) Pije diabeł do Heroda, 

Herod do diablis ka! 
Ju� im wódka we łbach s zumi 
I za gardło � cis ka! 

//:Ju� si�  wszys tko kr�ci,  
A w �oł�dku pali!  
Spił s i� Herod i jak długi 
Na ziemi�  si�  wali!.:// 

(HEROD upada – �YD ucieka. W parawaniku stanowi�cym 
tło zespół zsuwa teraz zasłonk�  bł�kitn�, zasuwaj�c 
jednocze�nie na jej miejsce czerwon�. – Patrz: „Uwagi 
inscenizacyjne.” – HEROD siada powoli, łapi�c si�  
obur�cz za głow� .) 
HEROD: Rety, jak mnie głowa boli, 

Jak w �oł�dku pali w� ciekle... 
Dajcie wody! 

DIABEŁ: (Drwi�co) Chyba s moły? 
Jes te�  ju�, Herodzie, w piekle! 

HEROD: Miły diable, mam pragnienie! 
Ch�tnie s obie piwko trzasn�! 

DIABEŁ: Piwka chciałby� ? Nici z tego! 
Podajemy po trzynas tej. 
Musis z cierpie� wiecznie kaca; 
Tu nie b�dzie ci wygodnie, 
Bo kto grzes zy i popija, 
Pokutuje za s we zbrodnie! 

(DIABEŁ podnosi HERODA i wypycha go widłami na 
zaplecze.) 
GWIAZDOR: Tak! Pija�stwo nie popłaca. 

Herod w piekle cierpi kaca; 
A pasterze w tej�e chwili 
Do Betlejem ju� przybyli! 

(GWIAZDOR odsuwa całkowicie zasłonki tła. – Wida�  �w. 
Rodzin�. – MATKA BO�A siedzi z Dzieci�tkiem w 
pieluszkach na kolanach – obok �W. JÓZEF. GWIAZDOR 
i ANIOŁ staj� po obu bokach, nieco przed parawanikiem. 
Obok nich przykl�kaj� MACIEJ i WALEK.) 
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MACIEJ: Witaj, Jezu, narodzony na pachn�cym s ianie. 
WALEK: Nas ze pros te, czułe s erca niesiemy Ci w dani! 
MACIEJ: We	 te serca, Bo�e Dzieci�  i rz�d	 zaws ze nimi. 
WALEK: I na wieki b�d	 sławiony w naszej polskiej ziemi! 
�W. JÓZEF: Pierws i przys zli� cie z pokłonem,  

Mili pas tus zkowie, 
Wi�c s łuchajcie, co wam teraz  
Bo�a Matka powie. 

MATKA BO�A: Syn mój s prawił,  
Bym Królow�  całej Polski była 
I od złego pols ki naród przez wieki chroniła. 

Gdy wi�c ka�dy Polak pragnie  
tej mojej miło� ci, 
Niech pija�s two precz odrzuci  
I �yje w trze	wo� ci! 

(Ujmuje r�czk�  Dzieci�tka i błogosławi ni� obecnych.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 4) 

Podnie�  r�czk� Bo�e Dzieci�, 
Błogosław Ojczyzn�  mił� , 
Aby naród �ył w trze	wo�ci, 
Ws pieraj s łabych Bo��  sił�! 

Dom nas z oraz pols kie wło� ci, 
By rodziny zdrowe były, 
Bez trunkowych �yj�c zło�ci, 
By Pana swego chwaliły! 

(Po zako	czeniu �piewu aktorzy zwijaj� parawanik, a w tym 
czasie �YD zbiera od widzów datki do kapelusza. 
GWIAZDOR �egna obecnych.) 
GWIAZDOR: Za kol�d�  dzi�kujemy  

I �egnamy gospodarzy. 
Niechaj Jezus , Bo�e Dzieci� 
Dobrym zdrowiem was obdarzy! 

Lecz, je�eli bardzo chcecie, 
By nie bawił u was  krótko, 
Pos łuchajcie mojej rady 
I... wyrzu�cie flas zki z wódk�! 

(Kłania si�  i wraz z �ydem wychodzi za zespołem.) 
 

KONIEC 
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NIE BYŁO MIEJSCA DLA CIEBIE 
 

Inscenizacja dla kol�dników wg wzorów ludowych. 
Prapremiera: grudzie� 1986 r. 

 
Pos tacie inscenizacji: 

MATKA BO�A   PASTERZ I 
�W. JÓZEF   PASTERZ II 
ANIOŁ    �YD 
GWIAZDOR   KOZA 

 
WSZYSCY: (�piewaj� przed wej�ciem na mel. NR 16)  

Przybie�eli do Betlejem pas terze, 
Graj�c s kocznie dzieci�teczku na lirze: 
//:Chwała na wys oko� ci!  
Chwała na wysoko� ci! 
A pokój na ziemi.:// 

Oddawali s we ukłony w pokorze, 
Tobie z s erca ochotnego, o Bo�e: 
//:Chwała na wys oko� ci!  
Chwała na wysoko� ci! 
A pokój na ziemi.:// 

GWIAZDOR: (Stuka trzy razy do drzwi)  
Ej, pu� �cie nas  pu� �cie do tej chałupiny, 
Bo jak nie wpu� cicie, pójdziewa do innej! 
Pójdziewa do innej, poka�em wam pi�ty. 

Pokara was  za to s am Pan Jezus  �wi�ty! 
A chocia� z nas ka�dy pas terz s iaki - taki, 
Przynos imy z s ob�  Narodzenia znaki. 

PASTERZ I: A jak nas  wpu� cicie, to s i�  ogrzejemy, 
A co s i� zdarzyło, pi�knie opowiemy. 

PASTERZ II: Jak to w Betlejemie, w pozłocis tej s ali 
Gro	ne urz�dniki ludzi s pis ywali. 

GWIAZDOR: Wtedy Józef s tary wyszedł z Galilei, 
Z nim Panna Przeczys ta, cho�  ju� przy nadziei. 
A w drodze o nocleg daremnie pros ili. 
I ws z�dzie stukali, lecz ich nie wpu� cili. 

PASTERZ I: A� na koniec przys zli w nis kiej chaty progi, 
Gdzie s zopa i s iano i wie�niak ubogi. 

(GWIAZDOR oraz PASTERZE I i II s� ju� w domu – 
pozostali jeszcze za drzwiami. Teraz rozlega si�  �piew całej 
grupy.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 12)  

Nie było miejs ca dla Ciebie 
W Betlejem w �adnej gos podzie, 
I narodziłe� s i� , Jezu, 



 32

W s tajni, ubóstwie i chłodzie. 
//:Nie było miejsca, cho�  zszedłe�  
Jako Zbawiciel na ziemi� , 
By wyrwa�  z czarta niewoli  
Nieszcz�s ne Adama plemi�.:// 

(Teraz WSZYSCY wykonuj� melodi�  mormorando, a na 
jej tle GWIAZDOR mówi do widzów jakby z wyrzutem.)  
GWIAZDOR: Nie było miejs ca, cho� chciałe� 

Ogie� miło� ci zapali�  
I przez Sw�  m�k�  najsro�s z�  
�wiat od zagłady ocali� .  
(Wyci�ga do ludzi r�ce z gwiazd�) 
A dzis iaj czemu w� ród ludzi 
Tyle łez, j�ków, katus zy?  
(Mocnym, gro
nym głosem)  
Bo nie ma miejs ca dla Ciebie 
W niejednej człowieczej dus zy!!  
(Usuwa si� na bok) 

PASTERZ II: (Otwiera drzwi zapraszaj�cym gestem) 
Wejd	, Józefie z Maryj�!  
Cho�  szukałe�  wsz�dzie, 
W pols kim domu zaws ze  
Miejs ce dla Was  b�dzie! 

GWIAZDOR: Nas z s kromny posiłek z Wami podzielimy 
I na wonne s ianko, na nocleg prosimy! 

�W. JÓZEF: Poczciwi z was  ludzie, chocia� niebogaci. 
Za pols k� go� cinno� �  Pan Bóg wam zapłaci. 

MATKA BO�A: I ja nie zapomn�, moje drogie dziatki, 
Serc waszych kochania dla Niebieskiej Matki. 
A gdy przy mym Synu w niebiosach zas i�d�, 
Z Jasnej Góry s zczytu królowa� wam b�d�! 

I miło� ci�  darz�c cał�  pols k� ziemi�, 
Opiek�  otocz� was ze pols kie plemi�. 
Do serca przytul�  ufne, polskie dziatki, 
Bo s i� nie zaparły nigdy Bo�ej Matki! 

(Błogosławi zebranych i ze �W. JÓZEFEM kryje si� za 
PASTERZY i GWIAZDORA.)  
GWIAZDOR: A gdy noc przyszła, to w onej chwili 

Przy naszym bydle w polu-�my byli. 
PASTERZ I: Ryczały krowy, owce, barany, 

A wtedy zdj�ł nas  strach nies łychany! 
PASTERZ II: Trwoga nieznana serca nam � ci�ła, 

Bo nad Betlejem gwiazda s tan�ła! 
GWIAZDOR: (Wznosi wysoko gwiazd�)  

Dla jakiej �wiecisz, gwiazdo, przyczyny? 
Powiedz nam, powiedz wielkie nowiny! 
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(Wchodzi ANIOŁ.) 
ANIOŁ: Niechajcie trwogi, pas terze mili, 

Bo Bóg s i� rodzi w tej �wi�tej chwili! 
Mały Bóg-Człowiek, w s ianie zło�ony. 
Od chłodu – tchnieniem bydl�t chroniony. 

Wół Go z os iołkiem par�  ogrzewa, 
A Bo�a Matka pie�ni Mu �piewa. 
A wi�c, pas terze, dary zbierajcie! 
Jezus a wita� ze mn� zd��ajcie! 

(PASTERZE i ANIOŁ maszeruj� w miejscu, �piewaj�c 
razem z WSZYSTKIMI na mel. NR 5. Wycofuj� si� przy tym 
wolno z miejsca akcji do tyłu.) 
WSZYSCY: Do s zopy, hej pas terze, do s zopy, bo tam cud. 

Syn Bo�y w �łobie le�y, by zbawi� ludzki ród. 
//:�piewajcie�, Aniołowie,  
Pas terze, grajcie� Mu! 
Kłaniajcie s i� , królowie,  
Nie bud	cie� Go ze snu.:// 

(Na miejsce akcji wbiegaj� �YD i KOZA. KOZA podskakuje 
i beczy. Oboje ta	cz�, �piewaj�c na mel. NR 29.)  
�YD: O rety! Giewołtu! A co si�  to dzieje? 

Noc ciemna na ziemi, a na niebie dnieje! 
KOZA: Oj, �ydzie! Kacapie! Czy�  ty bity w ciemi�? 

Z nieba wys okiego Bóg zs t�pił na ziemi�! Beee! 
�YD: Oj ludzie! To czary, albo Bozia grozi: - 

Przemówiła do mnie moja czarna kozi! 
KOZA: Czy nie wies z, mój �ydzie, jako powiadaj� , 

�e w noc Narodzenia zwierz�ta gadaj�?! Beee! 
(Bodzie �YDA w siedzenie) 
�YD: Giewołtu! Giewołtu! A co s i�  to dzieje? 

Ja kozi za rozi, a kozi si�  �mieje! 
KOZA: (Bodzie �YDA drugi raz) Beee! Beee! 

Oj �ydzie! Kacapie! Mias t za handlem goni� , 
Chod	my do Betlejem, Panu s i�  pokłoni�! Beee! 

(Bodzie go znowu)  
�YD: Oj, dobrze! Oj, chod	my! Nie �ałujmy nozi! 

Jaka�  ty jes t m�dra, moja czarna kozi! 
(Chwil�  ta	cz� i ta	cz�c wychodz�. – Teraz ANIOŁ ustawia 
krzesło, na którym siada MATKA BO�A z figurk� małego 
Jezuska w pieluszkach, na kolanach. Za Ni� staj� 
�W. JÓZEF i ANIOŁ – z prawej GWIAZDOR i PASTERZE 
– z lewej �YD i KOZA. WSZYSCY �piewaj� na mel. NR 11.) 
WSZYSCY: Mizerna, cicha, s tajenka licha, 

Pełna niebies kiej chwały. 
Oto le��cy, przed nami �pi�cy, 
W promieniach Jezus  mały. 
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Nad Nim Anieli w locie s tan�li 
I pochyleni kl�cz� , 
Z włos y złotymi, s krzydły białymi, 
Pod malowan� t�cz�. 

Oto Maryja, czys ta lilija, 
Przy Niej s tarus zek dr��cy. 
Stoj�  przed nami, przed pas tuszkami, 
Tacy u�miechaj�cy. 

Hej, ludzie pro�ci, Bóg z nami go� ci, 
Sko�czony czas  niedoli. 
On daje Siebie, chwała na niebie, 
Nam pokój dobrej woli. 

(Po �piewie �YD zbiera datki, a GWIAZDOR wychodzi 
przed grup� .)  
GWIAZDOR: Za kol�d�  dzi�kujemy, 

Zdrowia, s zcz�� cia wins zujemy. 
Niechaj Jezus  i Maryja 
Tej rodzinie zaws ze sprzyja! 

Niechaj Pan Bóg was nie głodzi, 
Niech si�  zbo�e w polu rodzi! 
Niechaj trzos  was z pełen b�dzie 
I dos tatki w domu – ws z�dzie. 

A �e� cie nas  w dom wpu� cili, 
�e�cie byli dobrzy, mili, 
Niech was Jezus  błogosławi 
I od piekła was  wybawi. 
A my pi�knie s i� s kłonimy 
I za rok tu powrócimy! Amen! 

(WSZYSCY kłaniaj� si� i wychodz�.) 
 

KONIEC 
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PRZYLECIELI ANIOŁKOWIE 
 
Scenariusz dla �e	skich, w�drownych grup kol�dniczych, 

opracowany na podstawie polskich kol�d, pastorałek 
i fragmentów „Betlejem polskie” L. Rydla. 

Prapremiera: grudzie� 1988 r. 
 

Pos tacie inscenizacji: 
MATKA BO�A  PASTERKA I 
ANIOŁ I  PASTERKA II 
ANIOŁ II  CHÓR ANIOŁÓW 

 
WSZYSCY: (�piewaj� przed wej�ciem na mel. NR 17)  

Przylecieli Aniołkowie jak ptas z�ta z nieba, 
I �piewali Dzieci�teczku wes oło, jak trzeba. 
//:Hej�e, hej�e, Panie Jezu,  
Hej�e, hej�e, hoc, hoc! Chodzili�my, 
Budzili�my pas tuszków cał�  noc!:// 

ANIOŁ I: (Stuka do drzwi) Pokój z wami gos podarze, 
Ws zys cy, jak s iedzicie. 
Przyjdzie do was  Bo�e Dzieci� , 
Je� li nas  wpu� cicie! 

(Po zaproszeniu WSZYSCY wchodz� i �piewaj� na  
mel. NR 17) 

WSZYSCY: Powiadaj�  niesłychan�  na �wiecie nowin�, 
Panna w �łobie, na sianeczku zrodziła Dziecin�. 
//:Syna Boga przedwiecznego,  
Pas terze ws tawajcie,  
Do Betlejem nie zwlekaj�c,  
Wita�  Go biegajcie!:// 

(Sadzaj� MATK� BO�� na stołeczku, po bokach ustawiaj� 
si� ANIOŁOWIE I i II oraz PASTERKI I i II – CHÓR 
ANIOŁÓW staje za nimi.) 
PASTERKA I: Przylecieli do was  tak � liczni Anieli, 

Ws zys cy w bieli – złote piórka mieli. 
PASTERKA II: Przynie�li nam wesoł� nowin�: -  

Panna czysta zrodziła Dziecin�! 
ANIOŁ I: A zrodziws zy, w pielus zki powiła... 
ANIOŁ II: A powiwszy, na sianku zło�yła. 
PASTERKA I: Le�y, le�y Jezus malus ie�ki... 
PASTERKA II: Le�y, le�y Jezus nagusie�ki. 
CHÓR ANIOŁÓW: Zdj�ła Panna s wój r�beczek z głowy, 

�ciele w �łóbku Panu Jezus owi. 
MATKA BO�A: (Poprawiaj�c pieluszki przy figurce 
Jezuska, któr� trzyma na r�kach.) 
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A nynaj�e, Drogie Serce moje, 
Bo Ci�  kocham ponad �ycie s woje! 

PASTERKA I: Czemu w �łóbeczku, a nie w łó�eczku, 
Na sianku poło�ony? 

PASTERKA II: Czemu z bydl�ty, a nie z pani�ty, 
W s tajni jes te� zło�ony? 

MATKA BO�A: By człek, sianu przyrównany, 
Grzes znik, bydl�ciem nazwany, 
Przeze mnie był zbawiony! 

ANIOŁ I: Twoje pa�stwo i podda�s two 
Jes t �wiat cały, o Bo�e! 

ANIOŁ II: Ty�  polny kwiat, czemu� Ci� �wiat 
Przyj��  nie chce, cho�  mo�e? 

MATKA BO�A: Bo �wiat doczes ne wolno� ci 
Zwykł kocha� , mnie za�  w swej zło� ci 
Krzy�owe � ciele ło�e! 

PASTERKA I: Witaj, Panie, có� si�  s tanie, 
�e rozkosze niebies kie 
Opu�ciłe� , a zst�piłe� 
Na te nis ko� ci ziems kie? 

MATKA BO�A: Miło� � moja to s prawiła, 
�e człowieka wywy�szyła 
Pod nieba Empirejs kie. 

PASTERKA II: Naprzód tedy niechaj ws z�dy 
Zabrzmi �wiat w wes oło� ci, 
�e posłany jes t nam dany 
Emmanuel w nisko�ci! 

CHÓR ANIOŁÓW: Jego tedy przywitajmy,  
Z Aniołami za�piewajmy:  
- Chwała na wys oko� ci! 

(PASTERKI I i II wysuwaj� si�  nieco do przodu i wzi�wszy 
si� pod boki, balansuj� tanecznie, �piewaj�c na mel.  
NR 26.) 
PASTERKA I: Kaczka pstra dziatki ma. 

Siedzi s obie na kamieniu, 
Trzyma dudki na ramieniu, 

WSZYSCY: (�piewaj�, klaszcz�c do taktu)  
Kwa-kwa-kwa, pi�knie gra! 

PASTERKA II: G�siorek, j�dorek na b�benku wybijaj�, 
Pana wdzi�cznie wychwalaj�: 

WSZYSCY: ( J.w.) G�-g�-g�! G�gaj�. 
ANIOŁ I: (�piewa) Czy�yczek, szczygliczek 

Na gardłeczkach jak s krzypeczkach 
�piewaj�  Panu w jas ełeczkach! 

WSZYSCY: ( J.w.) Lir-lir-lir! W jas ełeczkach. 
ANIOŁ II: (�piewa) Słowiczek, muzyczek, 
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Gdy s i�  głosem popisuje, 
Uciech� �wiatu zwiastuje: 

WSZYSCY: ( J.w.) Ciech-ciech-ciech! Zwiastuje. 
PASTERKA I: Skowronek jak dzwonek, 

Gdy do nieba s i�  podnos i, 
O kol�d�  pi�knie pros i: 

WSZYSCY: ( J.w.) Fir-fir-fir! Tak prosi. 
PASTERKA II: (Kl�ka przed Dzieci�tkiem)  

Panie nas z, Jezu, oto ja na czele 
Ludu pols kiego padam na kolana. 
W proch s i� przed Twoim Majestatem �ciel� , 
Łzami zalana! 

PASTERKA I: Maryjo, Pols ka pod Twój płaszcz s i� garnie 
(Kl�ka) 
I z pochylon�  w jarzmie wrogów szyj�  
J�kiem s i�  skar�y na s woje m�czarnie: 
Matko! Maryjo!! 

MATKA BO�A: Królow� s wojej korony mnie zowie 
Naród mój biedny, co mi s łu�y wiernie. 
Lecz ta korona złota na mej głowie 
Rani jak ciernie! 

ANIOŁ I: Bo z łez jej perły, ze krwi jej rubiny! 
ANIOŁ II: Złoto jej ci��kie, jak kajdan �elas two! 
MATKA BO�A: Synu Niebies ki! Ziems kie moje syny 

S� wrogów pastw�! 
A ja, bolesna jako na Golgocie, 
Słucham ich płaczu, serce krwi� mi broczy –  
I �ebrz�c dla nich łas ki, zwracam do Ci� 
Błagalne oczy! 

ANIOŁ I: Grzeszni s� , Panie, lecz w piekielnej pysze 
Stokro� s � gors i ciemi��ce zuchwali. 
Ich s erce jadem nienawi� ci dys ze 
W piers iach ze stali! 

ANIOŁ II: Grzeszni s� , Panie, lecz Ty, co przyrzekas z: 
„Ja nadłamanej trzciny nie dołami�” –  
Na pro�b�  Matki ju� ich dłu�ej nie karz, 
Pow�ci�gnij rami�! 

MATKA BO�A: Grzes zni s �, Panie, lecz lata pokuty, 
Lata niewoli przetrwali za kar� , 
A duch wynie�li jadem nie zatruty 
I �yw�  wiar�! 

(Wstaje i unosi Dzieci�  Jezus ku obecnym) 
Na �ywot Matki, na piersi Matczyne, 
Które Ci�  karmi�, na krzy� Twój i m�k� – 
Błagam: - odrodzin przybli� im godzin�! 
Podaj im r�k�! 
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WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 18) 
Przyst�pmy do s zopy, u� cis kajmy stopy 
Jezus a male�kiego, 
Który s woje Bóstwo wydał na ubóstwo 
Dla zbawienia naszego. 

O Bo�e, b�d	�e pochwalony  
Za Twe Narodzenie, 
Racz zbawi�  ludzki ród zgubiony, 
Racz zbawi�  ludzki ród zgubiony, 
Daj duszy zbawienie. 

(Podczas �piewu PASTERKI zbieraj� datki do koszyczków.) 
WSZYSCY: (�piewaj� dalej, j. w.) 

A my ju� idziemy i ws zys tkich �egnamy 
Do roku nas t�pnego, 
A za wasze dary dzi�ki wam s kładamy 
W Imi� Pana naszego! 
I s zcz�� cia, zdrowia winszujemy i rado�ci w oku. 
Niech wam s i� ws zys tko dobrze darzy! 
Niech wam s i� ws zys tko dobrze darzy 
W całym Nowym Roku! 

(Powtarzaj�c refren WSZYSCY wychodz� z mieszkania.) 
 

KONIEC 
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Z KOMINIARZEM, TURONIEM I DRABAMI 
 
Scenariusz jasełkowy dla w�drownych grup kol�dniczych. 

Prapremiera: grudzie� 1989 r. 
 

Pos tacie inscenizacji: 
ANIOŁ (z przeno�n�  szopk�) 
DRAB I   TURO� 
DRAB II  KOMINIARZ 

 
WSZYSCY: (�piewaj�  przed wej�ciem na mel. NR 6)  

Dzis iaj w Betlejem, dzis iaj w Betlejem 
Wes oła nowina,  
�e Panna czys ta , �e Panna czysta  
Porodziła syna! 

//:Chrys tus  si�  rodzi, �wiat oswobodzi, 
Anieli graj�, króle witaj�! 
Pas terze �piewaj�, bydl�ta kl�kaj� , 
Cuda, cuda ogłas zaj�!:// 

ANIOŁ: (Puka i otwiera drzwi) Pokój z wami, domownicy! 
Id� do was  kol�dnicy! 
Czy do domu ich wpu� cicie 
I za�piewa�  pozwolicie? 
(Czeka chwil�  na zaproszenie) 

Przychodzimy las em, błoniem, 
I z drabami, i z turoniem. 
I - co s i� niecz�sto zdarza - 
Mamy z s ob� ... kominiarza! 

A niech s i� nie boj� baby, 
Gdy tu zaraz wejd�  draby, 
Bo, cho�  gro	nie wygl�daj�, 
Przecie dobre serca maj�! 

(Usuwa si�  na bok - wpadaj� DRABY I i II - biegaj� 
z laskami, pochyleni gro
nie.) 
DRAB I: Pu��cie nos  tu, pu��cie na pieca czelu�cie! 

Jak nos nie pu� cicie, to nos  umrozicie! 
- Faj-fuuu!! 
(Biega w koło) 

DRAB II: Na polu zawieja, to w piecu nadzieja. 
Jak nos ogrzejecie, zbawieni b�dziecie!  
- Faj-fuuu!! 
(Biega w koło) 

DRAB I: A jakby� cie, gos podyni, córk�  mieli, 
To by my jom drobom na kuchark�  wzi�li! Faj-fuuu!! 
DRAB II: Warzyłaby �ur corny i paciar�  prza�n�, 
I jes ce muchy z syrem i s cura z omas t�! - Faj-fuuu!! 
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(Biegaj� w kółko)  
DRAB I: A wy nom dejcie kołoc z miodem do opołki, 

I w jednom flas zk�  wina,  
A w drugom gorzołki! - Faj-fuuu!! 

DRAB II: A jakbym darmo przysed, jakbym darmo posed, 
To by s i� wom tu rodził w polu  
diobli os et! - Faj-fuuu!! 

ANIOŁ: (Podchodzi do DRABÓW)  
Ej�e draby, wy zbytniki! 
Co za hałas? Co za krzyki? 
Zachciało s i�  wam harcowa� , 
Zamias t pi�knie kol�dowa�?! 

(DRABY uspokajaj� si� i pokorniej�.) 
DRAB I: Mój aniołku, jegomo� ci, 

Niech Aniołek s i�  nie zło� ci! 
DRAB II: Co by to za droby byli, 

Jakby babów nie s tras yli? 
ANIOŁ: (Tupie nog�)  A ja mówi�, do� � tych pl�sów! 

Oducz� was  takich d�sów, 
Bo ju� z las u, �rodkiem drogi 
P�dzi do was turo� srogi! 

(Wpada TURO�.) 
TURO�: (Kłapi�c pyskiem) Jes tem turo� gro�ny, s rogi! 

Kłapi�  pyskiem i mam rogi! 
Co s i� tu, w tym domu dzieje, 
�e na polu płot s i� chwieje? 

ANIOŁ: To te draby, swawolniki 
Wyprawiaj� takie krzyki. 
Dokazuj�  i has aj� , 
�e do s lowa przyj� �  nie daj�! 

Chciałem głos i�  im Nowin� , 
By przywita� s zli Dziecin� , 
Ale, zamias t s łucha� , oni 
s kacz� , niby s tado koni! 

TURO�: Jakem turo� - dobre sobie! 
Zaraz tu porz�dek zrobi� ... 

(Bodzie kolejno DRABÓW) 
Tego rogiem!... Tego rogiem! 
Zaraz znajd�  si�  za progiem. 

(DRABY zasłaniaj� si�  r�koma.)  
DRAB I: Panie turo�, nie b�d	 brzydki! 

Po co zaraz takie zbytki? 
(TURO� bodzie dalej.) 
DRAB II: Przes ta�-�e si�  z nami bawi� 

I porci�ta nam dziurawi�. 
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TURO�: (Bodzie dalej) A ja s i�  tak b�d� bawi� , 
A� zechcecie s i�  poprawi� . 
Bom i ja ciekawy, zgoła, 
tej nowiny od Anioła! 
(Przestaje bó��) 

DRAB I: My te� us zu nastawiamy 
I ciekawie posłuchamy! 

DRAB II: Niech wi�c Anioł w m�drym s łowie 
zaraz nam nowin�  powie! 

ANIOŁ: (�piewa na mel. NR 22) 
Wes oł�  nowin�  bracia słuchajcie, 
Niebiesk�  Dziecin�  ze mn�  witajcie. 

WSZYSCY: (�piewaj� na mel. j. w.) 
Jak miła ta nowina,  
Mów, gdzie jes t ta Dziecina, 
By�my tam pobie�eli i ujrzeli. 

ANIOŁ: (J. w.)  Panna nam powiła Boskie Dzieci�tko, 
Pokłonem uczciła to Niemowl�tko. 

WSZYSCY: ( J. w.) 
Jak miła ta nowina,  
Mów, gdzie jes t ta Dziecina, 
By�my tam pobie�eli i ujrzeli. 

ANIOŁ: (J. w.)  W Betlejem w mias teczku,  
Tak prorokuje Micheasz, 
Wes elem tak Go zwias tuje. 

WSZYSCY: ( J.w.) 
Jak miła ta nowina,  
Mów, gdzie jes t ta Dziecina, 
By�my tam pobie�eli i ujrzeli. 

(ANIOŁ odsłania teraz szopk� , dotychczas zasłoni�t� lekka 
kotark�. DRABY i TURO� przykl�kaj� po obu stronach.) 
ANIOŁ: Na sianie Matka zło�yła Pana. 

Zginajcie, grzes zni, przed Nim kolana! 
TURO�: Lecz twardy �łobek - biedna Mateczka, 

I Jezus płaczem krzywi Us teczka... 
DRAB I: No to zata�czmy, bo trzeba przecie 

W tej lichej szopie zabawi�  Dzieci�! 
(DRABY wstaj� i ta	cuj� niezdarnie.)  
ANIOŁ: (Zagl�da do szopki)  

Jako�  ten taniec nic nie pomaga, 
Bo draby skacz� niby łamaga. 
Trzeba zabawi�  Dzieci�  inaczej, 
Bo zamias t us n�� , to gło�niej płacze. 

(DRABY staj� z boku.) 
TURO�: Wi�c ja spróbuje... pas zcz�  zakłapi� ... ( kłapie)  

Niech�e mnie Dzieci�  za ró�ki złapie! 
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ANIOŁ: (Odsuwa TURONIA)  
Poczciwa z ciebie, turoniu, kózka,  
Lecz wys tras zyłe�  tylko Jezus ka! 
Wi�c łeb rogaty zabierz na s tron� , 
Niech ci�  nie widzi Dzieci� s trwo�one. 
(TURO� staje z boku.) 

DRAB I: A Dzieci�  płacze! Wi�c któ� to s prawi, 
�e s i� Jezus ek wreszcie zabawi?... 

DRAB II: �e si�  u�miechnie s zerzej i ja�niej?... 
TURO�: I zmru�y Oczki... I s łodko za�nie?! 
(Zza drzwi skrada si� lekkim krokiem KOMINIARZ.) 
KOMINIARZ: Szedł kominiarz po drabinie, 

Po drabinie... po drabinie... 
(Rob zgrabny podskok)  
Fik - mik! I ju� jes t w kominie! 
(Kłania si� i znów skrada j. w.)  
Ja, kominiarz, wnet to s prawi� ...  
(Podskok j. w.) 
Fik-mik! �e Jezuska tu zabawi�! 
(Kłania si� znów) 

TURO�: Patrzcie, patrzcie, co si�  dzieje, 
Dzieci�tko s i�  gło�no �mieje! 

DRAB II: Wes olutko Oczkiem mruga... 
DRAB I: Kominiarza to zas ługa! 
ANIOŁ: Bo, cho�  czarny, niby s moła, 

Ale dus za w nim wesoła. 
TURO�: Ano wła�nie! Ano wła�nie! 
ANIOŁ: (Z palcem na ustach)   

Cicho!... zaraz Dzieci�  za�nie... 
KOMINIARZ: Ju� �pi! - Wi�c ja, w Imi�  Bo�e, 

�yczenia tu pa�s twu zło��! 
Bo kominiarz, jak wie��  głosi, 
Szcz��cie zaws ze w dom przynos i! 

Ile li� ci na kapu�cie, 
Ile ludzi na odpu� cie, 
Tyle dobra i s łodyczy 
Ws zys tkim wam kominiarz �yczy! 
(Zdejmuje kapelusz) 

Dajcie wi�c do kapelus za, 
Co nie po�ałuje dus za... 
A ze dus za jes t gor�ca, 
To wrzucicie cho� tysi�ca! 
I dodacie półtora-s ta, 
Bo inflacja stale wzras ta! 

(KOMINIARZ zbiera datki - WSZYSCY �piewaj� na 
mel. NR 1.) 



 43 

WSZYSCY: Ach ubogi �łobie, có� ja widz�  w tobie? 
//:Dro�s zy widok ni� ma niebo 
W male�kiej os obie.:// 

Przed Tob�  padamy, czołem uderzamy, 
//:Witaj�c Ci� w tej s tajence 
Mi�dzy bydl�tami.:// 

(�piewaj�c ANIOŁ zakrywa szopk� , a WSZYSCY kłaniaj� 
si�.) 

A my ju� idziemy, zdrowia wins zujemy, 
//:I za was ze hojne dary 
Sercem dzi�kujemy!:// 

(WSZYSCY wychodz�.)  
 
 

KONIEC 
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JEZUSKOWA KOŁYSANKA 
 

Scenariusz jasełkowy dla dziewcz�cych  w�drownych  
grup kol�dniczych. 

Prapremiera: grudzie� 1989 r. 
 

Pos tacie inscenizacji: 
MATKA BO�A (z Dzieci�tkiem na r�ku) 
ANIOŁ I  �NIE�YNKA I 
ANIOŁ II  �NIE�YNKA II 

 
WSZYSCY: (�piewaj� przed wej�ciem na mel. NR 21)  

W dzie� Bo�ego Narodzenia 
Rado� � ws zys tkiego stworzenia. 
//:Ptas zki w gór�  podlatuj� , 
Jezus owi wy�piewuj�  - wy�piewuj�!:// 

(ANIOŁ I stuka do drzwi i otwiera.) 
ANIOŁ I: My jes te�my kol�dniczki, 

Głos y mamy jak słowiczki! 
Czy do domu nas  wpu� cicie? 
Czy za�piewa�  pozwolicie? 

(Po zaproszeniu wprowadza ANIOŁA II i MATK� BO��.) 
ANIOŁ II: Id�  do was Aniołowie, 

Dobrej wie� ci zwias tunowie. 
(Sadza na krze�le MATK� BO��.) 

Idzie z nami i Maryja, 
�liczna, czys ta jak lilija. 

MATKA BO�A: (Kołysz�c na r�ku Dzieci�  Jezus w 
pieluszkach) 

Przynos z�  wam Syna swego, 
W lichej szopie zrodzonego, 
Który, cho�  jest Królem s wiata, 
W ubós twie s i�  z lud	mi brata. 

ANIOŁ I: On, cho�  w n�dzy - a cały �wiat zbawi, 
Cho�  sam płacze - miło� ci cud sprawi! 

ANIOŁ II: A tu zima mrozem, �niegiem n�ka... 
Tuli Dzieci�  zzi�bni�ta Panienka... 
R�bkiem z głowy okrywa i s ianem 
Syna, który jes t Bogiem i Panem! 

MATKA BO�A: W s zopie zimno i �niegiem zacina... 
Płacze z zimna ta Bo�a Dziecina. 
Nie ma ciepłych s zatek odrobinki, 
Nie ma nawet puchowej pierzynki! 
W twardym �łobie Jezus cicho kwili, 
A mróz k�sa... A s zopa si�  chyli... 

ANIOŁ I: Wół z osiołkiem par� Go ogrzewa. 
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ANIOŁ II: Chór aniels ki kołys ank�  �piewa... 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 11) 

Mizerna cicha, s tajenka licha, 
Pełna niebies kiej chwaly. 
Oto le��cy, przed nami �pi�cy, 
W promieniach Jezus  mały. 

Nad Nim Anieli w locie s tan�li 
I pochyleni kl�cz� , 
Z włos y złotymi, s krzydły białymi 
Pod malowan� t�cz�. 

Wielkie zdziwienie, ws zelkie s tworzenie, 
Cały �wiat orze	wiony. 
M�dro� � m�dro� ci, �wiatło� �  �wiatło� ci, 
Bóg Człowiek jes t wcielony. 

I oto mnodzy ludzie ubodzy, 
Radzi ogl�da�  Pana. 
Pełni natchnienia, pewni zbawienia, 
Upadli na kolana. 

MATKA BO�A: I aniels kie pienie w s wiat s i�  niesie, 
Brzmi po wioskach, po mias tach i w les ie! 

ANIOŁ I: I s łuchaj�  go ludzie dokoła... 
ANIOŁ II: I Las w bieli... I pod �niegiem zioła. 
MATKA BO�A: Słys z�  nawet �niegu odrobinki, 

Takie białe, pus zys te �nie�ynki! 
ANIOŁ I: I do s zopki za pie�ni�  wpadaj� ... 
ANIOŁ II: Srebrnym pl�s em Dzieci� zabawiaj�! 
(Wbiegaj� �NIE�YNKI I i II. Chwil�  pl�saj� lekko przed 
MATK� BO�� i DZIECI�TKIEM - potem przykl�kaj� 
przed Nimi po bokach.) 
�NIE�YNKA I: Jam �nie�ynka - ty�  �nie�ynka, 

Mała �niegu okrus zynka! 
�NIE�YNKA II: Z chmur na ziemie opadamy, 

I swiat płaszczem otulamy. 
�NIE�YNKA I: Okrywamy pola, chaty, 

Dachy domów, grz�d rabaty... 
�NIE�YNKA II: Otulamy �wiat dokoła,  

By nie marzły kwiaty, zioła. 
ANIOŁ I: Wi�c okryjcie i s tajenk�  puchow�  pierzyn� , 

By nie zi�bli ju� na mrozie  
Panienka z Dziecin� . 

ANIOŁ II: I zatkajcie s zpary, dziury 
W tej to lichej s zopie, 
By nie dmuchał wicher mro	ny 
Na to Bo�e Chłopi�! 

�NIE�YNKA I: Jam �nie�ynka, ty�  �nie�ynka, 
Sto �nie�ynek - jes t pierzynka! 
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�NIE�YNKA II: Sto �nie�ynek tu pomyka, 
Dziury w dachu pozatyka, 
pozalepia w � cianach s zpary!... 
Ale!... Gdzie to Józef stary? 

ANIOŁ I: Widziałem Józefa, gdzie�  z samego rana, 
Jak bie�ał do boru, w �niegu po kolana. 

ANIOŁ II: Ci��ki topór d	wigał u s wojego pas a, 
I pos zedł chrust zbiera�  do boru, do las a. 

MATKA BO�A: Cierpiał nas z Opiekun,  
�e zi�bnie Dziecina... 
Chciał w piecu napali�  dla Bo�ego Syna. 
A tu w szopie nie ma drewka ni jednego, 
Wi�c po chrus t i� � mus iał do boru ciemnego... 
�nieg pola zas ypał, łatwo zmyli� drog� ... 
Ja sama z Dzieci�tkiem - pomóc mu nie mog� . 

(Zakrywa oczy i płacze) 
�NIE�YNKA I: Nie płacz, Matu� ! - Lulaj Dzieci�! 

My s i� wnet zbierzemy 
I swi�temu Józefowi  
Wróci�  pomo�emy! 

�NIE�YNKA II: Za�piewamy, ile siły, �e s i� Matu�  smuci. 
Jak posłyszy Józef �wi�ty,  
Wnet do s zopki wróci! 

ANIOŁ I: Nu�my, nu�my wi�c Dzieci�tku, 
Niech si�  echo niesie! 

ANIOŁ II: I niech porwie pios nk�  wicher, 
By zabrzmiała w les ie! 

WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 8) 
Martwi s i� Panienka, kłopocze i l�ka, 
//:�e tam, w lesie Opiekuna  
ci��ka praca n�ka!:// 

Józefie s tare�ki, wracaj do s tajenki, 
//:Rozpal ogie�, by s i�  ogrzał  
Jezus  malusie�ki!:// 

Słycha�  kroki w les ie, ju� je echo nies ie, 
//:Wraca, wraca Józef �wi�ty,  
Wiazk� chrus tu nies ie!:// 

MATKA BO�A: Dzi�ki wam, dzi�ki za pomoc mił� , 
Za ch�ci s zczere i serce! (wstaje) 
Pokój przynos z�  do domu tego, 
By s i� nie poddał rozterce. 

(Unosi r�czk�  Dzieci�tka Jezus do błogosławie	stwa) 
Niech Bo�e Dzieci�  wam błogos ławi 
I los  was z chroni tułaczy, 
By�cie nie czuli głodu i chłodu 
I nie zaznali rozpaczy 
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Wy� cie mnie Jas nej Góry Dziedziczk� , 
Pols ki obrali Królow� , 
Opiece mojej oddali ws zystko 
I uwierzyli w me słowo! 

Cho�  los  okrutny was  dzis iaj dr�czy 
I boli od kajdan rana, 
To z mej pomocy i ducha mocy 
Przyszło� � nadejdzie �wietlana! 

Bo naród, który tak mnie ukochał 
I memu s ercu si�  zdaje, 
Zaws ze zwyci��y złych s ił zakus y, 
Zaws ze z upadku powstaje!! 

Dzi�ki wi�c złó�cie Ojcu, Synowi, 
Dzi�ki �wietemu Duchowi! 
Pokój niech płynie �wiatu i Polsce, 
I pokój temu domowi! 

(Po błogoslawie	stwie MATKI BO�EJ, �NIE�YNKI 
zbieraj� datki do mieszków, a WSZYSCY spiewaj� na  
mel. NR 15.) 
WSZYSCY: Pójd	my ws zys cy do stajenki,  

Do Jezusa i Panienki. 
//:Powitajmy Male�kiego i Maryj� ,  
Matk�  Jego.:// 

Za kol�d� dzi�kujemy,  
Zdrowia szcz�� cia wins zujemy, 
//:By�my za rok od tej chwili  
Znów z kol�d� tu przybyli!:// 

(WSZYSCY kłaniaj� si� i wychodz�.) 
 
 

KONIEC 
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JAKA� TO GWIAZDA?... 
 

Scenariusz dla w�drownych grup kol�dniczych. 
Prapremiera: grudzie� 1990 r. 

 
Pos tacie inscenizacji: 

MATKA BO�A – z Dzieci�tkiem Jezus  w pieluszce 
�W. JÓZEF – opiekun �w. Rodziny 
ANIOŁ – z gwiazd�  
KACPER – król Pers ów 
MELCHIOR – król Arabów 
BALTAZAR – król Murzynów 
WOJTEK – pas terz 
BARTEK – pasterz 

 
WSZYSCY: (�piewaj� przed wej�ciem na mel. NR 7) 

Jaka� to gwiazda błys zczy na ws chodzie, 
Gwiazda nowego imienia, 
M�drcy wołaj�: „Cies z si� , narodzie, 
To gwiazda Twego zbawienia!” 

Biegn� Królowie za jej promieniem, 
A za królami tłum ludów, 
Bo im ta gwiazda �wieci zbawieniem, 
Bo im zwias tuje cud cudów. 

ANIOŁ: (Stuka w drzwi, otwiera i pyta:) 
Moi mili gos podarze, 
Pono� hojni wy szafarze! 
Czy do domu nas  wpu� cicie? 
Czy za�piewa�  pozwolicie? 
(Po zaproszeniu wchodzi i mówi dalej) 
W mro	ny wieczór, po� ród zimy, 
My z kol�d� przychodzimy 
I cho� mróz s i�  t�gi s ro�y, 
Niesiemy wam pokój Bo�y. 

Pos łys ze�  wam b�dzie miło, 
Co s i� ongi� wydarzyło 
W małym mie� cie, Betlejemie, 
Gdzie dalekie judzkie ziemie. 

Noc ju� była ciemna, głucha, 
Gdy �nieg prus zy, a wiatr dmucha... 
Wtem na niebie tam zabłys ła 
Gwiazda jas na, promienis ta! 
(Wnosi gwiazd�-komet�  na dr��ku) 

I po ws chodniej nieba stronie 
Łun�  błyska, blas kiem płonie, 
A od czoła jej pozłoty 
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Spływa bujny warkocz złoty! 
Có� ta gwiazda ukazuje? 
Co narodom ws zem zwiastuje? 
Co przychodzi z blas ku tego? –  
Wnet dowiecie s i�  ws zystkiego. 
(Usuwa si� na bok) 

WSZYSCY: (�piewaj� na mel NR 10) 
M�drcy �wiata, monarchowie,  
Gdzie s piesznie d��ycie? 
Powiedzcie� nam Trzej Królowie,  
Chcecie widzie�  Dzieci�? 
Ono w �łobie nie ma tronu i berła nie dzier�y, 
A proroctwo Jego zgonu ju� si�  w �wiecie s zerzy. 

(Wchodz� BARTEK i WOJTEK.)  
WOJTEK: Słyszys z, Bartku, miły chłopie? 

Znów s i� cos ik dzieje w s zopie! 
BARTEK: Ju� ci! Słycha�  jakie� granie... 

I brz�kanie... I �piewanie! 
WOJTEK: To pewnikiem ci Anieli, 

Co tu wczoraj przylecieli, 
By�my pierws i, na pocz�tku 
Pos zli pokłon da�  Dzieci�tku... 

BARTEK: Nie! To inne jakie� granie... 
(Przysłania oczy i wypatruje)  

Ale patrz! Tam... przy kurchanie... 
WOJTEK: (Wypatruje) Czy to omam! Czy ułuda? 

Rety! Co to za paskuda? 
BARTEK: Cztery nogi ma, jak s zkapa, 

A pysk brzydki, kiej u capa. 
WOJTEK: Garb na grzbiecie, niby bania... 
BARTEK: I noga jakby barania. (Wskazuje) 

Jak to p�dzi! Jak to leci! 
WOJTEK: Za nim drugi... O, i trzeci! 
BARTEK: Ubrane z wielk�  parad� , 

Jacy�  ludzie na nich jad� . 
WOJTEK: Ju� zwolnili w onym p�dzie. 
BARTEK: Olaboga! Co to b�dzie? 
WOJTEK: Pas kudy s i�  zatrzymały 

I na ł�ce pokl�kały... 
BARTEK: A ci ludzie, co jechali, 

Ju� na ziemi� pozsiadali. 
Korony maj�  na głowie... 

WOJTEK: To ksi���ta lub królowie! 
Co� s zukaj�, wypatruj� ... 
Ku nam kroki s we kieruj� . 
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BARTEK: Wojtu�, lepiej uciekajmy 
I do krzaków si�  s chowajmy! 

WOJTEK: Chcesz ucieka�? – A to czego? 
Dy�  nie zrobi�  nam nic złego. 
I wiem pewnie, co s zukaj� , 
Bo na gwiazd� s pogl�daj� . 

(Wchodz� KACPER, MELCHIOR i BALTAZAR – nios� 
dary.)  
KACPER: Nie l�kajcie s i�, pas terze. 

Ja was witam mile, s zczerze, 
Pokój nios � z bra�mi swymi. 
Jam król Kacper z perskiej ziemi. 

MELCHIOR: Ja Arabów królem jes tem! 
Pias ku witam was  szelestem, 
Bo pustynia – to me wiano. 
Melchior – oto moje miano. 

BALTAZAR: Jam Baltazar, czarnej twarzy –  
Od sło�ca, co u nas pra�y, 
Bo w Afryce ja króluj�  
I Murzynom tam panuj�! 

WOJTEK i BARTEK: (razem, z ukłonem) 
Wi�c witamy was , królowie – 
My, ubodzy pastus zkowie! 
Lecz powiedzcie, moi mili, 
Pocó�e�cie tu przybyli? 

KACPER: A, bo dos zła nas nowina, 
�e powije Panna Syna, 
�e Dziewica zrodzi Dzieci� , 
Co uczyni pokój w �wiecie! 

MELCHIOR: I mówiły ks i�gi s tare, 
By prorokom dawa�  wiar� , 
�e – gdy nowa gwiazda ws chodzi – 
Mesjasz �wiatu s i�  narodzi! 

BALTAZAR: Gdy wi�c gwiazda s i�  zjawiła, 
W nas  nadzieja s i� zbudziła, 
A cho�  ci��ka była jazda, 
To nas prowadziła gwiazda. 

BARTEK: A nam Anioł z nieba prawił, 
�e Bóg w s zopce si�  objawił. 
My ju� wczora tam biegali 
I Dzieci�tku dary dali. 

WOJTEK: Pójd	cie z nami wi�c do s zopy, 
Przed Dzieci�tka bos e s topy! 
Male�kiego powitajcie, 
Mesjaszowi chwał�  dajcie! 



 51 

(PASTERZE prowadz� królów wokół miejsca gry ze 
�piewem. W tym czasie ANIOŁ wprowadza MATK� BO�� 
z Dzieci�tkiem w pieluszkach, sadzaj�c ja na krze�le i �W. 
JÓZEFA, który staje obok. ANIOŁ z gwiazd� staje za nimi 
– PASTERZE staj� po bokach.) 
WSZYSCY: (Maszeruj�c �piewaj� na mel. NR 10) 

M�drcy �wiata,  
Zło� �  okrutna Dzieci� prze�laduje! 
Wie��  okropna, wie��  to s mutna,  
Herod s pis ek knuje. 

Nic monarchów nie odstras za,  
Ku Betlejem s piesz�, 
Gwiazda Zbawc�  im ogłas za,  
Nadziej�  s i� cies z� . 

KACPER: (Przykl�ka)  Hołd Ci składam, Bo�e Dzieci� , 
Jako przed mym Panem 
I kadzidło daj�  wonne, 
Gdy� b�dzies z Kapłanem! 

I za ci��ar ludzkich grzechów 
Zapis anych w niebie, 
Jako Kapłan nad kapłany 
Ofiarujesz Siebie!  
(Wycofuje si� na bok) 

MELCHIOR: (Przykl�ka) Cze� � oddaj�  memu Panu 
I stopy całuj� , 
A w podarku mirr�  gorzk� 
Jemu ofiaruj�! 
Bo cho�  Królem jes t najwy�s zym 
I �wiatu panuje, 
To goryczy jako człowiek 
W �yciu zakos ztuje.  
(Składa dar i staje z boku) 

BALTAZAR: (Przykl�ka) B�d	 mi Panem, Bo�e Dzieci� 
I memu ludowi. 
Ja ci złoto ofiaruj�  
Jak królów Królowi. 

Niech Twa chwała brzmi na wieki 
W Judei i w Rzymie, 
Niech tym złotem wypis uj�  
Twoje �wi�te Imi�! 
(Składa dar i staje z boku) 

WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 10) 
Oto, jak ka��  kapłani, damy dar trois ty: 
Modły, prac� nios �c w dani i �ar s erca czys ty. 
To kadzidło, mirr� , złoto, nies iem, Jezu, s zczerze, 
Dajem to z s erca ochot� , przyjm od nas  w ofierze. 
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MATKA BO�A: Dzi�ki, dzi�ki wam, królowie 
Za was ze ofiary. 
Niech symbolem cnót si�  s tan� , 
Nadziei i wiary. 
Niech was r�ka mego Syna 
Zaws ze błogosławi, 
Niech wam ws zystkim Bo�a Łaska 
Wiele dobra s prawi! 

�W. JÓZEF: Zło s i�  szerzy na tej ziemi, 
Grzech bł�dzi po �wiecie. 
Lecz wytrwacie, kiedy z wami 
B�dzie Bo�e Dzieci� . 

W pocie czoła chleb po�ywa�  –  
To dola człowieka, 
Lecz ws pomo�e w onym trudzie 
Jezus a opieka! 

MATKA BO�A: Pas tuszkowie, czy królowie –  
Ws zys cy bra�mi w Bogu, 
Gdy pochyl�  s i� w pokłonie 
U tej s zopy progu. 

Niech wi�c Jezus, Dzieci�  Bo�e 
Ws zys tkim błogos ławi, 
A s w�  moc�  i miło� ci�  
Cały �wiat naprawi! 

�W. JÓZEF: Wi�c błogos ław, Panie Jezu 
Pols kiemu ludowi, 
A z kol�d� w s zczególno� ci 
I temu domowi. 

Niech wam ro�nie, gospodarze, 
W polu i w oborze, 
Niech wam zdrowie dopis uje, 
Szcz���  wam Panie Bo�e! 

BARTEK: (Dzwoni�c dzwonkiem)   
A �e�my wam tu �piewali, 
Wi�c nam nie �ałujcie, 
I kol�d�  na w�drówk� 
Z serca ofiarujcie! 

WOJTEK: Bo lubimy s łodkie placki 
I kawał kiełbas y... (potrz�sa mieszkiem)  
A do mies zka troch�  groszy 
Na te ci��kie czasy! 

(PASTERZE zbieraj� datki, a WSZYSCY �piewaj� na 
mel. NR 15.) 

WSZYSCY: Pójd	my ws zys cy do stajenki, 
Do Jezusa i Panienki, 
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//:Powitajmy Male�kiego 
I Maryj�, Matk�  Jego.:// 
Za kol�d� dzi�kujemy, 
Zdrowia, s zcz�� cia wins zujemy, 
//:A za rok, jak do�yjemy, 
Znów z kol�d� tu przyjdziemy!:// 

(�piewaj�c refren, WSZYSCY wychodz�.)  
 
 

KONIEC 
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GWIAZDA 
 
Inscenizacja dla w�drownych kol�dników 

Prapremiera: grudzie� 1991 r. 
 

Pos tacie inscenizacji: 
MATKA BO�A  ANIOŁ 
�W. JÓZEF  GWIAZDOR  

(pas terz z gwiazd�) 
KUBA (pas terz)  �YD 
MACIEK (pasterz) 

 
WSZYSCY: (�piewaj� przed wej�ciem na mel. NR 7) 

Jaka� to gwiazda błys zczy na ws chodzie, 
Gwiazda nowego imienia, 
M�drcy wołaj�: „Cies z si�  narodzie, 
To gwiazda Twego zbawienia!” 

Biegn� Królowie za jej promieniem, 
A za Królami tłum ludów, 
Bo im ta gwiazda �wieci zbawieniem, 
Bo im zwias tuje cud cudów. 

GWIAZDOR: (Puka do drzwi) Gospodarze dobrzy, mili, 
Mo�e by�cie nas  wpu� cili? 

(Czeka na zaproszenie – wchodzi) 
My was  z Bogiem powitamy 
I kol�d�  za�piewamy. 
Z ciemnej nocy, od ulicy 
Id� do was  kol�dnicy, 
By oznajmi�  wam Nowin� , 
Jak Bo��  wita�  Dziecin�! 

Ale, by nie zgubi�  w�tku, 
Rzecz przeds tawi�  od pocz�tku, 
Jak pasterze w polu s tali, 
Gdy bydełko s we pas ali. 

(Usuwa si�  na bok. – Wchodz� MACIEK i KUBA.) 
KUBA: Hej�e, Ma�ku! Noc zapada, 

Stajni�  zawrze�  nam wypada, 
Bo, kiedy ju� nocka blis ko, 
Mo�e zakra��  si�  wilczysko! 

MACIEK: Nie fras uj s i� , miły chłopie. 
Ju� zaparte bydło w szopie. 
Spa�  s pokojnie mo�es z ninie, 
Bom te� zaparł kury, �winie... 

KUBA: Ale ja si�  czego�  boj�, 
Niespokojne serce moje, 
Bo s i� co�  dziwnego dzieje –  
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Tu noc ciemna, a tam dnieje!  
(Wskazuje GWIAZDORA) 

MACIEK: Ju� ci, prawda – co�  tam �wieci! 
Wielka gwiazda ku nam leci, 
Blas kiem płonie, ogniem błyska, 
Is kier s nopy w niebo ciska! 

KUBA: Nie było jej jeszcze wczora... 
To ju� ko�ca �wiata pora! 

MACIEK: To ju� na nas  idzie zguba... 
Ratujmy si� , miły Kuba! 

KUBA: Lecz gdzie bie�a�? Gdzie ucieka�? 
Mo�e lepiej tu poczeka�? 
Mo�e co� za�wita w głowie, 
Lub kto�  przyjdzie i co�  powie? 

MACIEK: (Wypatruje) Patrz! Tam od ws i, przez zagony, 
Kto�  tu idzie pochylony! 

KUBA: To �yd, Moszko – m�dra głowa! 
Popro�my go o dwa słowa... 

MACIEK: Niech pomy� li, niech podumie, 
Niech nam powie to, co umie! 

KUBA: A przydu�my go do �ciany, 
Bo �yd s prytny jest i cwany! 

(Wchodzi �YD.)  
�YD: Witam pa�stwa! Czy to muchy?... 

Czy panowie s�  pas tuchy? 
A tu ciemno, mróz i zima... 
A u mnie gorzałka „prima”! 

W moim szynku „Pod Kogutkiem” 
Piwko – wódka z dobrym s kutkiem. 
Za grosiki, za dukaty, 
I na kredyt... i na raty! 

MACIEK: My nie chcemy piwa, wódki, 
Bo od tego rozum krótki! 

KUBA: Lecz nam powiedz, m�dry �ydzie, 
Co za jas no� �  z nieba idzie? 

MACIEK: Sk�d to �wiatło, co s i�  pali, 
Czyje� głos y s łycha�  w dali?... 
Jakie cuda, co za gwiazda? 
Bo s i� boj�  – jakem gazda! 

�YD: Nie wiem ci ja, bo w tym czas ie 
Siedziałem se przy s zynkwas ie, 
I handlował, czym s i� dało... 
I zarobił wiele – mało... 

KUBA: Nie kr��, �ydzie, nie rób hecy, 
Bo ci lask�  złoj� plecy! 

MACIEK: Co za gwiazda? – Mów, kacapie, 
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Bo ci kijem dam po łapie! 
�YD: (Z l�kiem) Na co las ka? Po co kije? 

Kto biednego �ydka bije? 
Ja mam �onk� , tuzin dzieci!... 
Sk�d mam wiedzie� , co to �wieci? 

MACIEK: (Grozi kijem)  
Nie kr��, gadaj, gadaj, by da�  wiar�! 
Co ci mówi�  ks i�gi s tare? 

KUBA: Jaki s ekret tu si�  chowa, 
I co znaczy gwiazda nowa? 

�YD: Ju� wam mówi� , ju� powiadam! 
Szczer� prawd�  teraz gadam, 
Jako prorokuj�  �wi�cie  
W nas zym Starym Testamencie. 

A tak pisz� od s tuleci, 
�e, gdy gwiazda nam za�wieci, 
To objawi si�  nowina 
I porodzi Panna Syna! 

A b�dzie ten Syn Mes jas zem, 
Panem i Zbawieniem nas zym. 
W� ród bydl�ty, w s zopie, w s ianie 
Swe rozpocznie Królowanie! 

MACIEK: Mamy� wierzy� w takie dziwy? 
To, zaiste, cud prawdziwy. 

KUBA: Pan, co Królem nam s i�  stanie, 
W lichej szopie i na s ianie?! 

�YD: Moi mili pas tuszkowie, 
Powiedziałem to, co w głowie. 
Wy mi teraz wiar�  dajcie 
I Dziecin� przywitajcie! 

A jak ka�e zwyczaj s tary, 
Zanie�cie Dzieci�tku dary 
Bo na s ianku, po� ród chłodu, 
Dr�y od zimna – płacze z głodu! 

MACIEK: Mamy dary, lecz... Dla Boga! 
Dok�d bie�y�? – K�dy droga? 

�YD: Tego nie wiem – ani s łowa, 
Bo ju� pus ta moja głowa. 

(Wchodzi ANIOŁ.) 
ANIOŁ: Nie trapcie s i�, pas tus zkowie. 

Reszt� – Anioł wam opowie, 
Us pokoi was z�  trwog�  
I do szopy wska�e drog� . 
W Betlejemie, mie� cie małym, 
Skromnym i nie okazałym, 
W s zopie lichej, w nis kim s tanie, 
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Bóg urodził s i� na s ianie. 
Chod	cie za mn� do s tajenki, 
Do Dzieci�tka – do Panienki, 
Do Betlejem t�  dró�eczk� , 
Za Aniołem, za gwiazdeczk�! 

(WSZYSCY maszeruj� wokół miejsca akcji. ANIOŁ 
prowadzi, za nim KUBA, MACIEK i �YD. Podczas marszu 
�piewaj� na mel. NR 15.) 
WSZYSCY: Pójd	my ws zys cy do stajenki, 

Do Jezusa i Panienki, 
//:Powitajmy Male�kiego i Maryj� ,  
Matk�  Jego.:// 

(W czasie marszu wchodz�: MATKA BO�A z Dzieci�tkiem 
na r�ku, w pieluszkach i �W. JÓZEF, który sadowi MATK� 
BO�� na krze�le, staj�c obok. Z drugiej strony staje 
ANIOŁ, a przed nimi, po bokach kl�kaj� KUBA i MACIEK. 
– �YD staje z boku.)   
KUBA: Witaj�e nam, Bo�e Dzieci�, 

W tym ubogim, grzes znym �wiecie, 
Gdzie przychodzis z z Ojca woli. –  
Ulecz dusz�, która boli! 

MACIEK: Cho� grzesznicy my ubodzy, 
Ale Sercu Twemu drodzy. 
Wi�c błogos ław r�czk� mał� 
Nas  i polsk�  ziemi�  cał� . 

�W. JÓZEF: Oto Dzieci�  Jezus  w �łobie, 
W małej, boskiej swej Os obie, 
Całej ziemi błogos ławi... 

MATKA BO�A: Zło zwyci��y – ludzi zbawi! 
Cho�  w ubóstwie narodzony, 
Lecz nad pany wywy�s zony. 
Dobrem cały �wiat o�wieci... 

�W. JÓZEF: Bo miłuje swoje dzieci! 
MATKA BO�A: Wi�c błogos ław,  

Synu drogi l�dom, oceanom,  
Serca natchnij miłos ierdziem  
Maluczkim i panom. 

A przed s ob�  zegnij kornie  
Grzeszników kolana, 
Ulecz dus ze ich zbrukane, wró�  do łaski Pana. 
Pobłogos ław �wiatu, Polsce i ka�dej rodzinie. 
Niech w miło�ci Twego Serca �ycie im upłynie! 

(GWIAZDOR podchodzi i staje z gwiazd� obok ANIOŁA.)  
GWIAZDOR: A ty, gwiazdo, co�  �wieciła  

Pana narodzeniu, 
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O�wie� do zbawienia drog�   
Ludzkiemu s tworzeniu! 
�wie�  dla s zcz�� cia, pomy� lno� ci  
Pols kiemu ludowi, 
A ja�niejs zy zos taw promie� i temu domowi. 

Ogrzej s wym niebia�skim �wiatłem  
Miłych gos podarzy. 
Niech im w całym Nowym Roku  
Szcz��liwie s i�  darzy! 

�YD: (Wyskakuje z kapeluszem) Zatem, zacni gospodarze, 
W kies zenie s i�gajcie! 
Za �yczenia, za kol�d�  
Pieni��ków nam dajcie! (zbiera datki)  

WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 14)  
O Gwiazdo Betlejemska, 
Za�wie�  na mym niebie. 
Ja Ci�  szukam w� ród nocy, 
Ja t�s kni�  do Ciebie! 

//:Prowad	 mi� do s tajenki, 
Gdzie Chrys tus zło�ony, 
Bóg Człowiek z Panny czys tej 
Dla nas narodzony.:// 

(Na znak �YDA zmieniaj� rytm pie�ni i na mel. NR 28 
�piewaj� „podzi�kowanie”.) 
WSZYSCY: Wiwat, wiwat, ju� idziemy, 

Za kol�d� dzi�kujemy! 
By�my za rok od tej chwili 
Znów was  zdrowych zobaczyli 
W pokoju! 

(Przy ko	cu „podzi�kowania” WSZYSCY wychodz�.) 
 
 

KONIEC 
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HEJ, DO SZOPY 
 

Inscenizacja dla kol�dników w�drownych 
Prapremiera: grudzie� 1992 r. 

 
Pos tacie inscenizacji: 

ANIOŁ (z s zopk�) GWIAZDOR  
(pas terz z gwiazd�) 

MAGDA (pasterka) JASIEK (pas terz) 
TOMEK (pas terz) CZAROWNICA 
DIABEŁ 

 
WSZYSCY: (�piewaj� przed wej�ciem na mel. NR 23)  

W� ród nocnej cis zy głos  si�  rozchodzi: 
Ws ta�cie pas terze, Bóg s i�  wam rodzi! 
//:Czempr�dzej s i� wybierajcie, 
Do Betlejem pos pies zajcie, przywita�  Pana!:// 

GWIAZDOR: (Puka do drzwi i staje w progu)  
Niechaj b�dzie pochwalony 
Chrys tus w s tajni narodzony! 
Czy za�piewa�  pozwolicie? 
Czy do domu nas  wpu� cicie? 

(Po zaproszeniu gospodarzy GWIAZDOR wchodzi sam.)  
Witam �licznie gospodarzy, 
Niechaj wam s i�  dobrze darzy! 
My kol�d� za�piewamy 
I jas ełka odegramy. 

A było to przed wiekami, 
Przed lat całych tys i�cami, 
Gdy pas terze w polu stali 
I bydełko s we pasali. 

A� im Anioł o północy 
Wielk�  jasno��  z nieba toczy. 
I oznajmia im nowin�, 
Aby wita�  szli Dziecin�! 

(Wchodz� WSZYSCY kol�dnicy, �piewaj�c na mel. NR 5)  
WSZYSCY: Do s zopy, hej, pas terze! 

Do szopy, bo tam cud! 
Syn Bo�y w �łobie le�y, 
By zbawi�  ludzki ród. 

//:�piewajcie Aniołowie, 
Pas terze, grajcie� Mu, 
Kłaniajcie s i�  królowie, 
Nie bud	cie� Go ze snu!:// 



 60

(Podczas �piewu kol�dnicy ustawiaj� si�  do gry – ANIOŁ 
staje ukryty za innymi. Po �piewie na �rodek wychodz�: 
JASIEK, MAGDA i TOMEK.) 
MAGDA: Czy� cie dobrze zrozumieli, 

Co Nam Anioł powiedzieli? 
�e i� � mamy do stajenki, 
Do Jezusa, do Panienki?! 

JASIEK: To wiadomo ju� ka�demu, 
�e trza i��  do Betlejemu, 
K�dy w s zopie narodzony, 
W �łobie �wiata Król zło�ony. 

Lecz i��  pus to – nie wypada. 
Niech Mu dary ka�dy s kłada, 
Bo, cho�  z nieba Pan Miło� ci, 
Ale biedny, jak my pro�ci! 

TOMEK: Zamias t gada� , debatowa�, 
Podarunki trza szykowa�! (pokazuje w�zełek)  
Mam tu bułk� pszenn�, biał� , 
I os ełk�  mas ła cał� . 

A do tego na ofiar�  
Nios�  Panu grus zek par� 
I butelk�  miodu cał� , 
By Dzieci�tko s łodko miało! 

JASIEK: (Wyci�ga w�zełek) Wzi�łem ci i ja ofiar� . 
Nios�  Mu goł�bków par� , 
Tłus ty s erek i do tego 
Bochen chleba pytlowego. 

MAGDA: Ale �łobek twardy, zimny 
I marznie Dziecinka, 
Wi�c ja nios � płótna, pierza, 
To b�dzie pierzynka! (pokazuje w�zełek) 

Niech te g�s ie piórka białe, 
Pols kie płótno lniane, 
Ogrzej� to Dzieci� Bo�e, 
Które jest nam Panem! 

JASIEK: A �e dług�  mamy drog� , 
Wi�c zanim pójdziemy 
Noc� ciemn�  do Betlejem, 
Chwile odpoczniemy. (Siadaj� i drzemi�)  

(Wpadaj� z piskiem CZAROWNICA i DIABEŁ.) 
CZAROWNICA: Popatrz, popatrz, miły kumie! 

Te głupie pas tuchy 
Nios�  dary do Betlejem: - 
Jadło i pieluchy! 

DIABEŁ: Jakem diabeł – to mnie zło�ci! 
W� ciekam s i� do s zpiku ko�ci! 
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My im i��  nie pozwolimy 
I z tej drogi zawrócimy! 

CZAROWNICA: Ja to zrobi� , diable-kumie, 
Jakem Baba-Jaga. 
Dam im ziela – truciciela, 
Co w grzechu pomaga. (wyci�ga ziele) 

DIABEŁ: Niech nie spies z�! Niechaj zgrzesz�, 
Babo-Jago w� ciekła. 
Ja ich dusze dos ta� mus z�  
I zabra�  do piekła. 

CZAROWNICA: (Macha zielem nad pasterzami) 
Czuru-muru! Huru-buru, 
Mój ty diable s tary. 
Niech zło czyni kl�twa grzechu, 
Niech działaj�  czary! 

(Zza PASTERZY wychodzi ANIOŁ z szopk� i staje pomi�dzy 
nimi, a DIABŁEM i CZAROWNIC�. – Szopka zakryta 
zasłonk�.) 
ANIOŁ: Stójcie! Stójcie, piekła sługi! 

Ja wam nie pozwol�, 
By�cie miłych tych pas tuszków 
Wiedli na niedol�! 

Ani troch� nie zrobicie 
Na pas terzy s zkod� , 
Bo na czarta i na wied	m�  
Mam �wi�con�  wod�! 

DIABEŁ: Kumo, kumo! Daj�  słowo, 
Tu s i� walczy nies portowo! 
To� dla mnie i Baby-Jagi 
Anioł jes t za ci��kiej wagi! 

CZAROWNICA: On niweczy czarów sił� 
I os łabia ziele miłe. 
Wi�c s i�  lepiej zabierajmy, 
Gdzie pieprz ro�nie, uciekajmy! (uciekaj�) 

ANIOŁ: Zbud	cie, zbud	cie s i� , pasterze, 
Bo w por� przybyłem 
I od czarcich piekieł mocy 
Ju� was  uwolniłem. 

Nic wam teraz nie przes zkodzi 
Zło�y�  Bogu dzi�ki, 
Wi�c ws tawajcie i pospies zcie 
Do progów s tajenki! 

(ANIOŁ odsuwa zasłonk� szopki – PASTERZE kl�kaj� 
przed ni�.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 18) 

Przyst�pmy do s zopy, u� cis kajmy stopy 
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Jezus a male�kiego, 
Który s woje Bóstwo wydał na ubóstwo 
Dla zbawienia naszego. 
Zawitaj Bo�e utajony z przeczys tej Panienki. 
Gdzie� berło? Gdzie Twoje korony? 
Gdzie� berło? Gdzie Twoje korony? 
Jezu malus ie�ki. 

GWIAZDOR: Tak Anieli ludzi strzeg�  
I broni�  od złego, 
Wi�c z tym Nowym Rokiem Bo�ym 
Te� wam �ycz� tego! 

Niech wam Dzieci�  błogosławi 
W oborze, w komorze! 
Niechaj krówki, �winki ros n�, 
A na polu zbo�e! (zbiera datki) 

Wy za� s ami w dobrym zdrowiu 
Z Bogiem przebywajcie, 
A pastus zkom za kol�d�  
Troch�  grosza dajcie! 

(Po zebraniu datków GWIAZDOR wyprowadza grup� ze 
�piewem.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 28)  

Za kol�d� dzi�kujemy, 
Zdrowia, s zcz�� cia wins zujemy! 
I b�dziemy was  chwalili, 
�e�cie dla nas  dobrzy byli 
W tym roku! 

(WSZYSCY wychodz�.) 
 
 

KONIEC 
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KOL�DA Z NIED�WIEDZIEM 
 
Inscenizacja jasełkowa dla kol�dników. 

Prapremiera: grudzie� 1993 r. 
 

Pos tacie inscenizacji: 
ANIOŁ (z s zopk�) GWIAZDOR  

(pas terz z gwiazd�) 
STASZEK (pas terz) FRANEK (pas terz) 
NIED�WIED�  DZIADEK  

(z torb�  i dzwonkiem) 
 
WSZYSCY: (�piewaj� przed wej�ciem na mel. NR 23)  

W� ród nocnej cis zy głos  si�  rozchodzi: 
Ws ta�cie pas terze, Bóg s i�  wam rodzi! 
//:Czempr�dzej s i� wybierajcie, 
Do Betlejem pos pies zajcie, przywita�  Pana!:// 

GWIAZDOR: (Puka i wchodzi)  
Z mrozem, �niegiem, od ulicy 
Id� do was  kol�dnicy! 
Czy do domu ich wpu� cicie? 
Czy jas ełka obejrzycie? 

(Po zaproszeniu WSZYSCY wchodz� i staj� przy drzwiach.)  
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 23) 

Pos zli, znale	li Dzieci�tko w �łobie, 
Z ws zystkimi znaki danymi s obie. 
//:Jako Bogu cze� � Mu dali, 
A witaj�c, zawołali z wielkiej rado� ci.:// 

GWIAZDOR: Ady�  nie mies zajcie w�tku 
I zacznijcie od pocz�tku. 
Bo, nim-�e�cie przybie�eli, 
To�cie s poro przygód mieli! 

STASZEK: Dobrze gada, m�dra dus za. 
My idziemy od Folusza... 

FRANEK: Tam my se pod lasem s tali 
I bydełko s we pasali. 

GWIAZDOR: A� tu z nieba, o północy 
Anioł zjawił s i�  w� ród nocy 
I objawił nam nowin� , 
By�my wita� s zli Dziecin�! 

STASZEK: W lichej s zopie, w Betlejemie, 
Aby zbawi�  ludzkie plemi�, 
Tam narodził si�  Zbawiciel, 
Ludzi grzes znych Odkupiciel. 

FRANEK: Wi�c my zaraz wzi�li dary 
I do szopy s i� wybrali, 
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Aby pierws i w całym �wiecie 
Pój� � przywita�  Bo�e Dzieci�! 

GWIAZDOR: Jak my s zli przez Kopaniny, 
Wylazł nied	wied	 od buczyny! 

STASZEK: Nied	wied	 stras zny, gro	ny, bury... 
Miał ci z�by i pazury! 

(Do PASTERZY podchodzi NIEDWIED z pomrukiem.) 
NIED�WIED�: Jes tem nied	wied	, bardzo zły, 

Bo mnie s trasznie gryz�  pchły! (drapie si�)  
I dlatego gro	nie sapi� , 
A po kudłach wci�� s i�  drapi� . 

FRANEK: Mis iu bury, mis iu srogi, 
Us t�p przecie z naszej drogi, 
Bo �pies zymy, mis iu stary, 
By Dzieci�tku wr�czy�  dary. 

NIED�WIED�: Jakie dary? Gdzie Dzieci�tko? 
Wielkie pewnie to Pani�tko, 
Skoro rzes za ta pas tusza 
Niesie dary od Folusza! 

GWIAZDOR: A jak�e my� lałe� s obie? 
To Bóg �ywy le�y w �łobie! 
A cho�  Królem jes t to Dzieci� , 
Nie w pałacu! – W s zopie przecie! 

NIED�WIED�: (Podskakuje)  Pójd�  z wami, co sił w łapie, 
Cho�-�em s tary, chocia� s api� . 
A jak w drodze si�  pogłowi�, 
Dla Dzieciny co�  ułowi� . 

Albo, jako korny słu�ka, 
Miodu wezm�  do garnus zka! 
Miodu z dziupli, s łodziutkiego, 
Dla Dzieci�tka, dla Bos kiego! 

(PASTERZE i NIEDWIED chodz� g�siego wokół miejsca 
akcji i �piewaj� na mel. NR 5.) 
WSZYSCY: Do s zopy, hej, pas terze!  

Do s zopy, bo tam cud! 
Syn Bo�y w �łobie le�y, by zbawi�  ludzki ród. 
//:�piewajcie Aniołowie, pasterze grajcie� Mu, 
Kłaniajcie si�  Królowie,  
Nie bud	cie� Go ze s nu.:// 
A z nami nied	wied	 bury do s zopy idzie s am, 
By Stwórcy od stworzenia był pokłon tak�e dan! 
//:�piewajcie Aniołowie, pasterze grajcie� Mu, 
Kłaniajcie si�  Królowie,  
Nie bud	cie� Go ze s nu.:// 

(Wchodzi ANIOŁ z szopk� i staje po�rodku grupy.) 
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ANIOŁ: Tak to biegli od Folusza, 
A� si�  radowała dusza! 
Niegłowice wnet min�li 
I w Betlejem przystan�li. 

A tam, w szopie, chłop przy chłopie, 
Bydl�t para w s iana kopie. 
I w �łóbeczku, na s ianeczku, 
Jezus  mały na r�beczku! 

(PASTERZE i NIEDWIED kl�kaj� po obu stronach 
szopki.) 
GWIAZDOR: Dziecineczka cicho kwili, 

A Mate�ka: - li-li, li-li! 
FRANEK: A tym s ianem Józef s tary 

Pozatykał w szopie s zpary! 
STASZEK: Wi�c Dzieci�tku pokłon dajmy 

(Skłaniaj� głowy) 
I ofiary s we s kładajmy! 

WSZYSCY: (Razem) Witaj, witaj, Bo�e Dzieci�, 
B�d	 nam Królem na tym �wiecie! 

NIED�WIED�: A od misia przyjm do tego 
Garnek miodu s łodziutkiego. 
(Wyci�ga male	k� choink�)  
I zielon�  t� choink� ... 
Niech ucies zy nam Dziecink�. 

ANIOŁ: Mały Jezus w r�czki klaszcze, 
A choink�  pie�ci... głas zcze... 
(WSZYSCY wstaj�.) 

GWIAZDOR: Wi�c Mu teraz chwał�  dajmy 
I wesoło za�piewajmy! 

WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 1) 
Ach ubogi �łobie, 
Có� ja widz� w tobie? 
//:Dro�s zy widok ni� ma niebo 
W male�kiej os obie.:// 

(Zza grupy kol�dników wychodzi DZIADEK z torb� 
i dzwonkiem. Dzwoni�c obchodzi obecnych i zbiera datki.) 
DZIADEK: Chodzi dziadek koło s tołu, 

Gniecie kluski do ros ołu. 
A wy s i�  nie oci�gajcie 
I do torby grosza dajcie! 
Dajcie s etk� , nie �ałujcie 
A nad dziadkiem s i�  zlitujcie! 

(Po zebraniu datków WSZYSCY staj� przy wyj�ciu 
i �piewaj� „podzi�kowanie”.)  
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WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 1) 
My ju� dzi�kujemy, 
Za rok tu przyjdziemy! 
//:By� cie zaws ze zdrowi byli, 
Szczerze wins zujemy!:// 

(Podczas refrenu WSZYSCY wychodz�.) 
 
 

KONIEC 
 
Uwaga: W inscenizacji „Kol�da z nied
wiedziem” 
wyst�puj� autentyczne nazwy wsi regionu jasielskiego: 
Folusz, Kopaniny i Niegłowice. Prezentuj�c inscenizacj�  
w innym regionie mo�na w ich miejsce wstawi� nazwy 
miejscowe, co uatrakcyjni wyst�p kol�dników. 
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Z KOL�D� DO RODZINY 
 

Jasełkowa inscenizacja dla kol�dników w�drownych. 
Prapremiera: grudzie� 1994 r. 

 
Pos tacie inscenizacji: 

MATKA BO�A (z Dzieci�tkiem) 
�W. JÓZEF  PASTERZ I 
ANIOŁ (z gwiazd�) PASTERZ II 
�YD 

 
WSZYSCY: (�piewaj� przed wej�ciem na mel. NR 16)  

Przybie�eli do Betlejem pas terze, 
Graj�c s koczno Dzieci�teczku na lirze, 
//:Chwała na wys oko� ci,  
Chwała na wysoko� ci, 
A pokój na ziemi.:// 

ANIOŁ: (Puka i otwiera drzwi) Przychodzimy do rodziny, 
Z kol�dami, w odwiedziny! 
Czy do domu nas  wpu� cicie? 
Czy za�piewa�  pozwolicie? 

(Po zaproszeniu WSZYSCY wchodz� ze �piewem i ustawiaj� 
si� przed widzami.)  
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 16) 

My z kol�d� do rodziny idziemy 
I Rodzin� �wi�t�  z nami wiedziemy! 

//: Niech Józef i Maryja, 
Niech wam Pan Jezus  sprzyja 
I w zdrowiu zachowa!:// 

ANIOŁ: Bo tej nocy, o północy, 
By �wiat wyrwa�  z czarta mocy, 
Na sianeczku, w lichej s zopie 
Zrodziło s i� Bo�e Chłopi�. 

PASTERZ I: Wi�c, kiedy nas  Anioł budzi 
I Nowin�  �le do ludzi, 
To �my pr�dko si�  zerwali 
I podarki s zykowali. 

PASTERZ II: I zaraz my pobie�eli 
Do szopy! - A tam Anieli, 
�wi�ty Józef, Maria �wi�ta, 
Liche s iano i bydl�ta... 

PASTERZ I: Ubo�uchna to Rodzina,  
Tuli Matka Boga - Syna, 
A wół z os łem a� wzdychaj�, 
Tchnieniem Dzieci� ogrzewaj� . 
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ANIOŁ: Wi�c pas terze nasi mili 
Z serca dary swe zło�yli. 
Potem kornie pokl�kali 
I Dzieci�tku za�piewali! 

(ANIOŁ sadowi MATK� BO�� na krze�le, �W. JÓZEF 
staje obok - PASTERZE kl�kaj� po obu stronach - ANIOŁ 
z boku.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 18) 

Przyst�pmy do s zopy, us cis kajmy stopy 
Jezus a male�kiego, 
Który s woje Bóstwo wydał na ubóstwo 
Dla zbawienia naszego. 
Zawitaj Bo�e utajony z przeczys tej Panienki. 
//:Gdzie� berło? Gdzie Twoje korony, 
Gdzie� berło? Gdzie Twoje korony, 
Jezu malus ie�ki?:// 

�W. JÓZEF: Dzi�ki wam, pas terze, za s erca ofiary, 
Za t�  pie�� pas tus z�  i ochotne dary! 
(Do widzów)  
A my przychodzimy do was  w odwiedziny, 
My, Rodzina �wi�ta – do was zej rodziny! 

MATKA BO�A: W dom was z przynos imy  
Łask�  mego Syna. 
Niech wam błogos ławi ta Bo�a Dziecina! 
(R�czk� Dzieci�tka błogosławi widzów) 
Bo, cho�  my ubodzy na tym ludzkim �wiecie, 
To, jako Rodzina, s zcz�� liwi�my przecie... 

�W. JÓZEF: A to Bo�e Dzieci� , cho�  jes t �wiata Królem, 
Pos łus zne nam zaws ze i kocha nas  czule. 

MATKA BO�A: Pami�tajcie zatem, w Imi�  mego Syna, 
�e os toj�  w �yciu jes t zaws ze rodzina! 

(R�czk� Dzieci�tka kre�li Krzy� w powietrzu) 
PASTERZ I: (Wstaje i wypatruje w bok, przysłaniaj�c  

oczy r�k�) 
Hej, pas terze! Patrzcie, chłopy! 
Kto to p�dzi tu, do szopy? 

PASTERZ II: (Wstaje i wypatruje j. w.) 
Długie pejs y... długa broda... 
A có� to za dziwna moda? 

(Wbiega zadyszany �YD, potyka si� przy wej�ciu, upada 
i niezdarnie powstaje, otrzepuj�c odzie�.) 
�YD: To ja, Mosiek, �yd ubogi! 

Ja mam troch� krótkie nogi... 
Ja przez pole... ja przez błonie 
Za wami, pas tuchy, goni�! 
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Ja chc� wiedzie�!... Ja chc�  pyta� ... 
Ja te� chc�  Mes jas za wita�! 

(Składa Dzieci�tku kilka gł�bokich ukłonów.) 
PASTERZ I: Chces z si�  kłania�? – To s i�  kłaniaj, 

Lecz z powrotem pr�dko ganiaj! 
PASTERZ: Bo �yd przecie dla pas tucha 

To jak kwiatek do ko�ucha. 
�YD: Co ja s łys z�? Ej, pas tuchy, 

Czemu� macie w nos ie muchy? 
To� ch�� moja bardzo szczera: 
- Ja wam b�d�  za bankiera! 
I naucz� was  mores u, 
Jak s i� bra�  do interes u! 
(Wyci�ga spod chałata skarbonk�)  

Wy, pastus zki, za�piewajcie, 
(Potrz�sa skarbonk� przed widzami) 
A wy nam tu gros za dajcie! 
Chocia� s etk�  da�  s i� godzi... 
A i druga nie zaszkodzi! 

(�YD zbiera datki – WSZYSCY �piewaj� na mel. NR 3)  
WSZYSCY: (�piewaj�) A wczora z wieczora, 

A wczora z wieczora, z niebies kiego dwora, 
Z niebieskiego dwora 
Przyszła nam nowina, 
Przyszła nam nowina, Panna rodzi Syna, 
Panna rodzi Syna. 
(Szykuj�c si�  do wyj�cia) 

A my ju� idziemy, 
A my ju� idziemy, sercem dzi�kujemy, 
Sercem dzi�kujemy. 
By�cie od tej chwili, 
By�cie od tej chwili zawsze zdrowi byli, 
Zaws ze zdrowi byli. 

(Podczas ostatniej zwrotki WSZYSCY wychodz�.)  
 
 

KONIEC 
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Z LAJKONIKIEM DO STAJENKI 
 

Inscenizacja dla kol�dników w�drownych. 
Prapremiera: grudzie� 1995 r. 

 
Pos tacie inscenizacji: 

ANIOŁ   GWIAZDOR  
(z s zopk�)   (z gwiazd�) 
PASTERZ I  LAJKONIK 
PASTERZ II  �YD 

 
WSZYSCY: (�piewaj� przed wej�ciem na mel. NR 23)  

W� ród nocnej cis zy głos  si�  rozchodzi: 
Ws ta�cie, pas terze, Bóg si�  wam rodzi! 
//:Czym pr�dzej s i�  wybierajcie 
Do Betlejem pos pies zajcie 
Przywita�  Pana.:// 

GWIAZDOR: (Puka i otwiera) Niechaj b�dzie pochwalony 
Jezus  w s tajni narodzony! 
Czy wpu� cicie? – Zapros icie?... 
Czy za�piewa�  pozwolicie? 

(Po zaproszeniu WSZYSCY wchodz�. LAJKONIK I �YD 
kryj� si�  w tyle, za innymi.) 
GWIAZDOR: My, pasterze lud ubogi, 

Przychodzimy w was ze progi 
I powiemy ładnie, miło  
To, co nam s i� przygodziło! 

PASTERZ: Gdy wieczorna przys zła pora, 
Zegnali�my bydło z dwora, 
Obrz�dzili, wydoili... 
I spa� my si�  uło�yli... 

PASTERZ II: Ale w nocy, o północy, 
�wiatło błys ło s tras znej mocy! 
Anioł s i�  w jas no� ci zjawił 
I nowin� nam objawił! 

(ANIOŁ z szopk� wyst�puje do przodu – szopka jeszcze 
zakryta lekk� zasłonk�.)  
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 2)  

Anioł pas terzom mówił: 
Chrys tus s i�  wam narodził. 
//:W Betlejem nie bardzo podłym mie� cie, 
Narodził si�  w ubós twie 
Pan ws zego stworzenia.:// 

GWIAZDOR: Pana godzi s i� powita�! 
PASTERZ I: Lecz gdzie szuka�! I gdzie pyta�? 
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PASTERZ II: K�dy bie�y�  do s tajenki, 
Do Dzieci�tka, do Panienki?... 

GWIAZDOR: Cicho! – Patrzcie! Tam, w� ród błoni, 
Kto�  tu od Krakowa goni! 

PASTERZ I: Z dług�  brod� ten na przedzie... 
PASTERZ II: Za nim kto�  na koniu jedzie! 
GWIAZDOR: Ju� poznaj� , kto to goni. 

To �yd, Icek i Lajkonik! 
(�YD wprowadza za uzd� LAJKONIKA – ta	cz�, 
�piewaj�c.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 24)  

Chodził �ydek koło mos tu, 
Nabił sobie w brod� ostu! 
//:Traj-li-bom! – Traj-li-bom!:// 

�ydek s i� za brod� łapie: 
Co tak kłuje? Co tak drapie? 
//:Traj-li-bom! – Traj-li-bom!:// 

Lajkonik przez most w�drował, 
Nad �ydem s i� ulitował. 
//:Traj-li-bom! – Traj-li-bom!:// 

Ułapił go r�k� praw�, 
Os et wytrzepał buław�! 
//:Traj-li-bom! – Traj-li-bom!:// 

(LAJKONIK bije �YDA buław� po brodzie – ten 
wrzeszczy.) 
�YD: Aj-go-waj! Si-gi-szaj! 

Mojej bródki nie ruszaj! 
Moja bródka nie dla ciebie! 
Przyjdzie �andarm, we	mie ciebie! 

LAJKONIK: Cicho, �ydzie! Sztil, kacapie! 
Nie b�dzies z mnie tutaj zwodził. 
Lepiej id	my do Betlejem, 
Bo tam Mesjasz s i� narodził. 

�YD: Do Betlejem? Do Mes jas za? 
Ju� idziemy! – Dobra nas za! 

(Chce wybiec – LAJKONIK przytrzymuje go za r�kaw.)  
LAJKONIK: Czekaj! – Nie pójdziemy s ami, 

Bo pasterze id�  z nami. 
(ANIOŁ staje po�rodku – WSZYSCY maszeruj� wokół niego 
ze �piewem.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 5)  

Do szopy, hej pas terze! 
Do szopy, bo tam cud! 
Syn Bo�y w �łobie le�y, 
By zbawi�  ludzki ród. 
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//:�piewajcie Aniołowie, 
Pas terze grajcie� Mu! 
Kłaniajcie s i�  królowie, 
Nie bud	cie� Go ze snu!:// 

(Podczas marszu i �piewu ANIOŁ odsłania szopk�  – 
WSZYSCY staj� po obu stronach. – W przypadku, je�li 
miejsce akcji oka�e si� zbyt ciasne, stosujemy tylko marsz 
„w miejscu”, zmieniaj�c nieznacznie ustawienie grupy 
aktorskiej.) 
ANIOŁ: Oto mizerna, licha s tajenka, 

Oto Rodzina �wi�ta! 
A na s ianeczku Jezus male�ki 
Wyci�ga s we R�cz�ta. 

Oto Mate�ka, cicha i �wi�ta, 
W �łobeczku Go zło�yła... 
A, �e uboga s ama Nieboga, 
R�beczkiem Go okryła. 

Lecz, cho� ubogie, od chłodu dr��ce, 
To Dzieci� grzesznych zbawi, 
Rodzin�  was z�  i Pols k�  cał� 
R�czyn�  błogosławi! 

Niech zawsze b�dzie Bo�a Dziecina 
Z wami i z was zym domem, 
Niech od zła broni, przed grzechem chroni 
I przed nies zcz�� cia gromem! 

GWIAZDOR: A my wszys cy s i�  kłaniajmy (kłaniaj� si�) 
I Dziecinie za�piewajmy! 

PASTERZ I: Niech raduje si�  �wiat cały. 
PASTERZ II: Niech nie płacze Jezus mały. 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 26) 

Kaczka pstra 
Dziatki ma, 
Siedzi s obie na kamieniu, 
Trzyma dudki na ramieniu, 
Kwa, kwa, kwa, pi�knie gra. 

Czy�yczek, 
Szczygliczek, 
Na gardłeczkach, jak skrzypeczkach, 
�piewaj�  Panu w jas łeczkach, 
Lir, lir, lir, w jas łeczkach. 

(�YD zbiera od widzów datki do kapelusza.)  
Hej, wy, gospodarze! 
//:Kol�dy nie po�ałujcie 
I portfele rozwi�zujcie! 
Grosza nie �ałujcie!:// 
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By ten rok 
Dobry był, 
I na polu, i w oborze, 
I w kieszeni, i w komorze! 
Ws zys tkiego daj Bo�e! 

(Podczas ostatniej zwrotki WSZYSCY kieruj� si�  do 
wyj�cia.)  

A my ju� 
Idziemy, 
Za kol�d� dzi�kujemy, 
Zdrowia szcz�� cia wins zujemy! 
Za rok znów przyjdziemy! 

(�piewaj�c WSZYSCY wychodz�.) 
 
 

KONIEC 
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TOBIE DZIECI� JEZU 
 

Inscenizacja jasełkowa, adaptowana do sal ze scen� 
i balkonem wzgl�dnie antresol�. 

Prapremiera: grudzie� 1998 r. 
 

Pos tacie inscenizacji: 
MATKA BO�A  �W. JÓZEF 
ANIOŁ   GWIAZDOR 
KUBA   MAGDA 
MACIEK  ZO�KA 
HEROD   MINISTER 
�YD   DIABEŁ 
UCZE� I  UCZENNICA I 
UCZE� II  UCZENNICA II 
HARCERZ I  HARCERKA I 
HARCERZ II  HARCERKA II 
�MIER
 

 
WSZYSCY: (Wchodz� na balkon, prowadzeni przez 
GWIAZDORA, który staje z przodu, przy balustradzie 
i �piewaj� na mel. NR 23) 

W� ród nocnej cis zy głos  si�  rozchodzi, 
Ws ta�cie, pas terze, Bóg si�  wam rodzi! 
//:Czempr�dzej s i� wybierajcie, 
Do Betlejem pos pies zajcie,  
Przywita�  Pana.:// 

GWIAZDOR: �nie�ek pada, mro	no ws z�dzie – 
Przychodzimy „po kol�dzie”! 
Przychodzimy w Imi�  Jego, 
Boga Ojca Przedwiecznego! 

KUBA: (Podchodzi do balustrady) Idzie z nami i Maryja, 
Cudna, czysta jak lilija. 
Do drzwi domów waszych s tuka 
I serc was zych ci�gle szuka! 

A z Maryj�  Józef s tary, 
Zatros kany on bez miary, 
Bo chodzili... bo pros ili, 
Lecz ich nigdzie nie wpu� cili! 

(Podczas wygłaszania tekstów przez GWIAZDORA i KUB� 
schodz� na parter pozostali PASTERZE, MATKA BO�A 
i �W. JÓZEF. PASTERZE przechodz� �rodkiem sali 
w pobli�e sceny. �W. JÓZEF i MATKA BO�A id� wolno od 
drzwi, zatrzymuj�c si� co par�  kroków – MATKA BO�A 
wyci�ga r�ce prosz�cym gestem coraz to do innych widzów, 
a �W. JÓZEF stuka wtedy kilka razy lask� o podłog�.) 
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GWIAZDOR: Bo tam, w Betlejemie, w pozłocistej s ali, 
Rzyms cy urz�dnicy ludzi s pis ywali. 
Wtedy Józef �wi�ty wys zedł z Galilei, 
Z nim Panna Przeczys ta, cho�  ju� przy nadziei. 

KUBA: A w drodze o nocleg daremnie pros ili 
I ws z�dzie stukali, lecz ich nie wpu� cili. 

MAGDA: A� na koniec przys zli w niskiej chaty progi, 
Gdzie s zopa i s iano, i wie�niak ubogi. 

WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 12) 
Nie było miejs ca dla Ciebie 
W Betlejem w �adnej gos podzie, 
I narodziłe� s i� , Jezu, 
W s tajni, ubóstwie i chłodzie. 

Nie było miejs ca, cho�  zs zedłe� 
Jako Zbawiciel na ziemi� , 
By wyrwa�  z czarta niewoli 
Nieszcz�s ne Adama plemi�. 

(Drug� zwrotk� WSZYSCY wykonuj� mormorando, a na tle 
nuconej melodii GWIAZDOR mówi tekst. – W tym czasie 
KUBA schodzi i staje z grup� PASTERZY – przed nimi, pod 
koniec tekstu GWIAZDORA zatrzymuj� si�  MATKA BO�A 
i �W. JÓZEF.) 
GWIAZDOR: Nie było miejs ca, cho� chciałe� 

Ogie� miło� ci zapali�  
I przez s w�  m�k�  najsro�s z�  
�wiat od zagłady ocali� . 

(Wyci�ga do ludzi r�ce z gwiazd�) 
A dzis iaj czemu w� ród ludzi 
Tyle łez, j�ków, katus zy? 

(Mocnym, gro
nym głosem) 
Bo nie ma miejs ca dla Ciebie 
W niejednej człowieczej dus zy!! (wychodzi) 

MACIEK: Wejd	, Józefie z Mari�, cho� s zukałe�  ws z�dzie, 
W pols kim domu zaws ze miejs ce  
Dla Was  b�dzie! 

ZO�KA: Nasz s kromny pos iłek z Wami podzielimy 
I na wonne s ianko, na nocleg prosimy! 

�W. JÓZEF: Poczciwi z was  ludzie, chocia� niebogaci. 
Za pols k� go� cinno� �  Pan Bóg wam zapłaci! 

MATKA BO�A: I ja nie zapomn�, moje drogie dziatki, 
Serc waszych kochania dla Niebieskiej Matki. 
A gdy przy mym Synu, w niebios ach zasi�d� , 
Z Jasnej Góry s zczytu królowa� wam b�d�! 
Do serca przytul�  ufne, polskie dziatki, 
Bo s i� nie zaparły nigdy Bo�ej Matki! 
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(�W. RODZINA i PASTERZE wchodz� za kulisy sceny. Na 
scenie, w symultanicznym układzie widoczne miejsca akcji 
dla scenek z PASTERZAMI, HERODEM i �W. RODZIN� 
w stajence. Wn�trze stajenki na razie przysłoni�te lekk� 
kotark�. Przed stajenk� wychodz� PASTERZE.) 
ZO�KA: Kiedy noc przyszła, to w onej chwili 

Przy naszym bydle w polu-�my byli. 
MAGDA: Ryczały krowy, owce, barany, 

A wtedy zdj�ł nas  strach nies łychany! 
KUBA: Hej�e, Ma�ku! Noc zapada, 

Stajni�  zawrze�  nam wypada, 
Bo, kiedy ju� nocka blis ko, 
Mo�e zakra��  si�  wilczysko! 

MACIEK: Ni frasuj s i�, miły chłopie! 
Ju� zaparte bydło w szopie. 

ZO�KA: Spa� s pokojnie mo�esz ninie, 
Bom zaparła kury, �winie... 

MAGDA: Ale ja s i�  czego� boj� . 
Niespokojne serce moje, 
Bo s i� co�  dziwnego dzieje – 
Tu noc ciemna, a tam dnieje! 

(Do sali wchodzi GWIAZDOR z gwiazd�, idzie wolno 
�rodkiem widowni przed scen�  i staje z boku, kr�c�c wolno 
gwiazd� .)  
MACIEK: Ju� ci prawda – co�  tam �wieci. 

Wielka gwiazda ku nam leci... 
MAGDA: Blaskiem płonie, ogniem błys ka, 

Is kier s nopy w niebo ciska! 
ZO�KA: Nie było jej jes zcze wczora... 

To ju� ko�ca �wiata pora! 
MACIEK: To ju� na nas  idzie zguba... 

Ratujmy si� , miły Kuba! 
KUBA: Lecz gdzie bie�a�? Gdzie ucieka�? 

Mo�e lepiej tu poczeka�? 
Mo�e co� za�wita w głowie 
Lub kto�  przyjdzie i co�  powie?... 

(Na balkonie ukazuje si�  jasno o�wietlony ANIOŁ.) 
ANIOŁ: Niechajcie trwogi, pas terze mili! 

To Bóg s i� rodzi w tej �wi�tej chwili. 
Mały Bóg-Człowiek, w s ianie zło�ony, 
Od chłodu tchnieniem bydl�t chroniony. 

Wół go z osiołkiem par� ogrzewa, 
A Bo�a Matka pie�ni Mu �piewa. 
A wi�c pas terze, dary zbierajcie,  
Jezusa wita�  ze mn�  zd��ajcie! (wychodzi) 
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MAGDA: Czy� cie dobrze zrozumieli, 
Co nam Anioł powiedzieli? 
�e i� � mamy do stajenki, 
Do Jezusa, do Panienki?! 

ZO�KA: Lecz i� �  pusto – nie wypada. 
Niech Mu ka�dy dary s kłada, 
Bo, cho�  z nieba Pan Miło� ci, 
Ale biedny, jak my, pro� ci! 

MACIEK: Zamiast gada�, debatowa� , 
Podarunki trza szykowa�! (pokazuje w�zełek)  
Mam tu bułk� pszenn�, biał�  
I os ełk�  mas ła cał� , 

ZO�KA: Ja do tego, na ofiar� 
Wezm�  Panu grus zek par�... (pokazuje w�zełek)  

I butelk�  miodu cał� , 
By dzieci�tko słodko miało. 

KUBA: (Wyci�ga w�zełek)  Wzi�łem ci i ja ofiar� , 
Nios�  Mu goł�bków par� , 
Tłus ty s erek i do tego 
Bochen chleba pytlowego. 

MAGDA: (Poprawia w�zełek) Ale �łobek twardy, zimny 
I marznie Dziecinka. 
Wi�c ja nios � płótna, pierza, 
To b�dzie pierzynka! 

(W czasie dialogu PASTERZY przez sal�  przechodzi ANIOŁ 
i razem z GWIAZDOREM wchodz� na scen� . Po ostatniej 
kwestii MAGDY prowadz� PASTERZY ze �piewem wokół 
miejsca akcji.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 5)  

Do szopy, hej pas terze, 
Do szopy, bo tam cud. 
Syn Bo�y w �łobie le�y, 
By zbawi�  ludzki ród. 

//:�piewajcie Aniołowie, 
Pas terze grajcie� Mu! 
Kłaniajcie s i�  królowie, 
Nie bud	cie� Go ze snu!:// 

(Przy ostatnich słowach kol�dy maszeruj�cy wychodz� za 
kulisy. Z przeciwnej strony wchodzi MINISTER, za nim 
wsuwa si� DIABEŁ.) 
MINISTER: Czy wiecie, co teraz b�dzie? 

Oto do domu tego król Herod przyb�dzie! 
Ja za� jes tem wiernym sług�  jego 
I pi�knie pros z�  o tron dla niego. 
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DIABEŁ: Ale s i�  nie bójcie Herodowej s zabli, 
Bo wnet zobaczycie, �e go wezm�  diabli! 

(Wchodzi HEROD i siada na podsuni�tym przez MINISTRA 
tronie. – Za jego plecami przyczaja si�  DIABEŁ. – 
MINISTER staje obok tronu.) 
HEROD: Ja jes tem król Herod, pan �wiata całego, 

Mam moc i pot�g�  panowania swego! 
Ponad „�ty-p�ty”, ponad morskie kraje, 
Ws zys tko, co na ziemi, w mej mocy zostaje. 

Ziemia si�  trz�s ie, obłoki p�kaj�, 
A gwiazdy z nieba na ziemi� s padaj�! 
Otom jes t król Herod na złocis tym tronie, 
Mam złociste berło i złot�  koron�! 

(Zza tronu wysuwa głow�  DIABEŁ i mówi HERODOWI 
w ucho.) 
DIABEŁ: Królu, �wiat gorej�cy �wiatłem s i�  rozsiewa! 

Widzieli�my Boga narodzonego, 
A ciebie, królu, bardzo s mutnego! 

MINISTER: O tak, królu, s tras zna nowina! 
W Betlejem Panna porodziła Syna. 
To Dzieci� s erca ludzkie posi�dzie 
I nad tym �wiatem królowa� b�dzie . 

HEROD: Ach, có� ja usłyszałem od minis tra s wego?! 
Mam si�  pozby�  króles twa mego! 
Wołajcie� mi co pr�dzej w Pi�mie uczonego, 
�yda Mos zka – rabina Zakonu Starego! 

DIABEŁ: (Woła) Mos zko – rabin! Kime raj! 
(Zza balustrady balkonu wychyla si� �YD.)  
�YD: Co go jest? – A, be, ce – klaj! 
MINISTER: �ydzie, �ydzie Starego Zakonu, 

Staw s i� po raz pierws zy do Heroda tronu! 
�YD: (J. w.)  Po raz pierws zy? – Ja mam czas , 

Bom jes zcze nie wypił kwas . – Humaaaj!... 
DIABEŁ: Rabin – Moszko! Kime raj! 
�YD: (J. w.)  Co za gwałt? – A, be, ce – klaj! 
MINISTER: �ydzie, �ydzie Starego Zakonu, 

Staw s i� po raz drugi do Heroda tronu! 
�YD: (J. w.)  Drugi raz? – Jes zcze czas , 

Bo s e mus z�  zapi�� pas . 
Jes zczem �onki nie całował, 
Jes zczem dzieci nie rachował... 
Pocałuj� – porachuj� , 
Wtedy s zybko przyw�druj�! – Humaaaj! 

DIABEŁ: Mos zko, �ydzie! Kime raj! 
(�YD po swej ostatniej kwestii zbiega na dół i wsadza 
głow�  przez drzwi wej�ciowe do sali.)  
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�YD: Co za krzyk? – A, be, ce – klaj! 
MINISTER: �ydzie, �ydzie Starego Zakonu, 

Staw s i� po raz trzeci do Heroda tronu! 
HEROD: Jak nie przyjdzies z po raz trzeci, 

To ci głowa z karku zleci! 
�YD: (Wbiega na sal�  i przewraca si�  na �rodku) 

Otwierajcie s zygi – progi, 
�eby sobie Mo�ko z tyłu  
Nie połamał nogi. (wstaje)  

Niech mi b�dzie pochwalony... 
Przepras zam, �em nie ogolony, 
Ale u nas  taka moda, �e si�  nosi długie broda... 

(Wbiega na scen�  i kłania si� HERODOWI) 
Kłaniam si�  jego królewskiej mo�ci. 
Czego s obie �yczy s pod mojej os obisto� ci? 

HEROD: Nie spod ciebie – lecz od s iebie... 
Pos łu� królowi w potrzebie: - 
�ydzie zaraz prawd� mów, 
Gdzie to s i� narodził Bóg? 

�YD: (Celowo udaje, �e 
le zrozumiał pytanie) 
Bób? – Bób to s i� urodził  
Gospodyni na ogrodzie. 
Ja tam był, ja tam wlazł, 
Ja si�  najadł po s am pas! – Humaaaj! 

HEROD: Kłamiesz Mos zko! Prawd�  mów! 
Gdzie ten Król? Gdzie ten Bóg? 

�YD: (J. w.)  Buk? – Buk w buczynie ro�nie, w les ie. 
On na os ie, na podkos ie... 
Ja w buczynie byłem s am 
I las eczk�  z buka mam. – Humaaaj! 

HEROD: Mos zko, �ydzie prawd� gadaj,  
Bo ci� wnet naucz� , 
Jak ci� berłem tym królews kim  
Po plecach wymłóc�! 

�YD: Ju� powiadam! Prawd� gadam –  
W Betlejem mias teczku 
Narodził si�  Jezus  Chrys tus   
W �łobie, na s ianeczku. 

HEROD: Minis trze, bierz wojs ko! Na konie s iadajcie, 
Do Betlejem miasta zaraz po�pies zajcie. 
Tam ws zystkie dzieci  
W pie� mieczem wyr�bcie, 
A i memu s ynkowi z drogi nie us t�pcie! 

MINISTER: Królu, po có� tyle złego? 
Czy ci nie �al synka twego? 
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HEROD: Wykonaj rozkaz! Nic ci do tego... 
Odejd	 czym pr�dzej od tronu mego... 

(MINISTER salutuje i wychodzi. Zza tronu wyskakuje 
DIABEł.)  
DIABEŁ: Ju� pojechali, ju� ich nie wida�. 

W Betlejem krzyki i j�ki słycha�!  
(Zaciera r�ce) 
Nim s ło�ce zajdzie, Herod mój b�dzie, 
Na jego tronie nowy Król zasi�dzie.  
(Do �YDA) 
Moszko, �ydzie długobrody 
Opowiedz nam s we przygody!... 

�YD: Kiedy�  rano, po szabasie, 
Siedz�  ja ci przy szynkwasie, 
A� mój s ynek przylatuje 
I w ucho mi wykrzykuje: 

Tati, taj, kimuchaj – 
W domu cwaj policaj! 
To przychodz�  ja do domu, 
Pytam s i�: jak? czemu? komu?! 

To jeden mi chap za fraki, 
A drugi mi cwaj kopniaki, 
I zapchali mnie do paki! 

Dali mi pis tolet, cebul�  nabity, 
Kazali mi strzela� do mojej kobity! 
Jes zczem dobrze nie wcylował, 
Ju� pis tolet wybuchował: „Pif-paf-puf!” – 
A ja nosem w rów! – Humaaaj! 

(Wraca MINISTER.)  
MINISTER: Królu, ws zys tko�my uczynili, 

A twojemu s ynkowi te� nie us t�pili! 
Matki płacz�, z dzie�mi uciekaj� , 
A �ołdacy młodzianków mieczem przebijaj�! 
Za pierwszym ci�ciem pałas za mego 
Spadła główeczka syneczka twego! 

HEROD: Ach, có�em ja uczynił, có�em ja rozkazał, 
�em synkowi swojemu głow� uci�� kazał! 

�YD: Chciałe�  trafi� na Jezus a, 
Lecz trafiłe� na Markus a – s yneczka twojego... 

DIABEŁ: Chciałe�  trafi�  mieczem Boga, 
Lecz na ciebie stras zna trwoga z tronu wysokiego! 

HEROD: Ach, biada, biada mnie Herodowi, 
Utrapionemu wielce królowi! 
Ach, z tej rozpaczy, z tego fras unku, 
Niech mi �mier� przyjdzie do porachunku! 
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MINISTER: �mierci, �mierci! Wnet przybywaj! 
�mierci, �piesz s i�! – Król ci�  wzywa! 

(Do sali wbiega �MIER� – szuka czego� mi�dzy widzami 
i zatrzymuje si� przed scen� – dostrzega HERODA.) 
�MIER
: Latałam na wichrach, na chmurach, 

Biegałam po las ach, po górach, 
Sto par chodaków na nic zdarłam, 
A� ciebie, królu Herodzie,  
W tym domku znalazłam! 

(Wbiega na scen�  do HERODA)  
HEROD: �mierci, �mierci! Precz ode mnie! 

Odrzu�  s woje zło�ci! 
Dam ci złota i purpury – okryj chude ko� ci! 

�MIER
: Złoto i purpury zapchaj s e do dziury! 
Ja w purpurach nie chodziłam  
I chodzi�  nie b�d� , 
A takim panom jak ty, 
Głowy � cinałam i � cina�  b�d�! 

(Podcina kos� gardło HERODOWI, który pada na ziemi� . 
DIABEŁ podnosi go i z pomoc� �MIERCI prowadzi za 
kulisy.)  
DIABEŁ: Pi�kna zdobycz i nie marna: - 

Herodowa dus za czarna! 
Ju� s i�  diabli cies z�  w� ciekle 
I czekaj�  na ni�  w piekle! (wychodz�) 

�YD: Co to była za kobyla, któr�  kos � �mier�  zabiła 
I na płocie powies iła?! – Humaaaj! (wybiega)  

(Na scen�  wchodzi ANIOŁ, za nim GWIAZDOR i odsuwaj� 
kotark� , zasłaniaj�c� wn�trze szopki. Wida� �łobek – w nim 
Dzieci�tko – po obu stronach �łobka MATKA BO�A i �W. 
JÓZEF – za nimi, w tle widoczne głowy osła i wołu. ANIOŁ 
i GWIAZDOR staj� po obu stronach szopki. – Słycha�  
�piew.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 8) 

Jezus  malusie�ki, le�y w� ród s tajenki, 
//:Płacze z zimna,  
Nie dała Mu Matula s ukienki.:// 
Bo ubog�  była, r�bek z głowy zdj�ła, 
//:W który Dzieci� owin�ws zy,  
Siankiem Go okryła.:// 

ANIOŁ: Oto mizerna, licha s tajenka, 
Oto Rodzina �wi�ta! 
A na s ianeczku Jezus male�ki 
Wyci�ga s we r�cz�ta. 

GWIAZDOR: Oto Mate�ka, cicha i �wi�ta, 
W �łobeczku Go zło�yła... 
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A, �e uboga sama Nieboga, 
R�beczkiem Go okryła. 

MATKA BO�A: Lecz, cho� ubogie, od chłodu dr��ce, 
To Dzieci� grzesznych zbawi, 
Rodzin�  was z�  i Pols k�  cał� 
R�czyn�  błogosławi! 

�W. JÓZEF: Niech zaws ze b�dzie Bo�a Dziecina 
Z wami i z waszym domem. 
Niech od zła broni, przed grzechem chroni 
I przed nieszcz�� cia gromem! 

(Zza sceny słycha� �piew PASTERZY – podczas �piewu 
wchodz�.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 16) 

Przybie�eli do Betlejem pas terze, 
Graj�c s kocznie Dzieci�teczku na lirze. 
//:Chwała na wys oko� ci, chwała na wysoko� ci, 
A pokój na ziemi.:// 

(PASTERZE kl�kaj� i składaj� dary.) 
Oddawali s we ukłony w pokorze, 
Tobie z s erca ochotnego, o Bo�e! 
//:Chwała na wys oko� ci, chwała na wysoko� ci, 
A pokój na ziemi.:// 

(PASTERZE wstaj� i staj� z boku tak, aby �W. RODZINA 
zawsze była widoczna dla widowni.)  
ZO�KA: Przys zli�my tu, do s tajenki, 

Do Dzieci�tka – do Panienki... 
MAGDA: Do Betlejem t�  dró�eczk�, 

Za Aniołem, za gwiazdeczk�! 
KUBA: Witaj�e nam, Bo�e Dzieci�, 

W tym ubogim, grzes znym �wiecie, 
Gdzie przychodzis z z Ojca woli... 

MACIEK: Ulecz dus z� , która boli! 
Cho�  grzes znicy my ubodzy, 
Ale Sercu Twemu drodzy. 

WSZYSCY: (Razem) Wi�c błogos ław R�czk�  mał�  
Nas  i polsk�  ziemi�  cał�! 

(Wchodz� UCZNIOWIE I i II oraz UCZENNICE I i II – 
kl�kaj� przed �łobkiem – w r�kach tornistry szkolne.) 
UCZE� I: I my te�, uczniowie, chocia� jes zcze mali, 

Przynos imy pokłon z nas zej s zkolnej sali. 
UCZENNICA I: Cho�  nie mamy wiele, nies iemy Ci, Panie, 

To nasze wzorowe, s zkolne s prawowanie. 
UCZE� II: My, co si�  ju� „pi�tk�” ogromnie cieszymy, 

Tobie, Jezu, s ame „szós tki” przynosimy! 
(UCZNIOWIE wyci�gaj� z tornistrów du�e, kolorowe 
„szóstki” z kartonu i składaj� obok darów PASTERZY.) 
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UCZENNICA II: A cho�  ró�nie bywa  
W tej s zkolnej rozterce, 
Przyjmij od nas , Jezu, to uczniowskie s erce! 

( J. w. wyjmuj� i składaj� du�e, kartonowe serca, po czym 
staj� z boku, obok PASTERZY. – Wchodz� HARCERZE 
i HARCERKI.) 
HARCERKA I: I my te�, harcerze, tutaj przybywamy, 

Tym harcers kim „czuwaj!” Dzieci�tko witamy. 
(Salutuj�)  

HARCERZ I: A, �e nas ze pie�ni harcerze kochaj� , 
Dzieci�teczku do snu pi�knie za�piewaj�! 

WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 9) 
Lulaj�e, Jezuniu, moja perełko, 
Lulaj ulubione me pie�cidełko. 
//:Lulaj�e, Jezuniu, lulaj�e, lulaj, 
A Ty Go Matulu w płaczu utulaj.:// 

HARCERKA II: Harcerz jest uczynny, jak obyczaj ka�e, 
Wi�c dobre uczynki przynos imy w darze. 

HARCERZ II: Bo tak powiedziano na ziemi i w niebie, 
Co bli	niemu czynis z – to, Jezu, dla Ciebie! 

(HARCERZE i HARCERKI salutuj� i staj� z boku.)  
�W. JÓZEF: Dzi�ki wam, dzi�ki za pomoc mił� , 

Za dary s zczere i s erce! 
Pokój nich s płynie do domu tego, 
By s i� nie poddał rozterce. 

MATKA BO�A: (Unosi na r�ku Dzieci�tko i Jego R�czk� 
błogosławi obecnych.) 

Niech Bo�e Dzieci�  wam błogos ławi 
I los  was z chroni tułaczy, 
By�cie nie czuli głodu i chłodu, 
I nie zaznali rozpaczy. 

Wy� cie mnie Jas nej Góry Dziedziczk� , 
Pols ki obrali Królow� , 
Opiece mojej oddali ws zystko 
I uwierzyli w me słowo! 

Cho�  los  okrutny was  cz�s to m�czy 
I boli od kajdan rana, 
To z mej pomocy i ducha mocy 
Przyszło� � nadejdzie �wietlana! 

Bo naród, który tak mnie ukochał 
I memu s ercu si�  zdaje, 
Zaws ze zwyci��y złych s ił zakus y, 
Zaws ze z upadku powstaje!! 

WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 4) 
Podnie�  r�k�, Bo�e Dzieci� , 
Błogosław Ojczyzn�  mił� , 
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W dobrych radach, w dobrym bycie, 
Ws pieraj jej sił� s w�  s ił� . 
//: Dom nasz i maj�tno� �  cał�  
I ws zystkie wioski z mias tami, 
A Słowo Ciałem si�  s tało 
I mies zkało mi�dzy nami.:// 

(Na przód sceny wychodzi GWIAZDOR.) 
GWIAZDOR: My kol�d�  ju� ko�czymy, 

Zdrowia szcz�� cia wam �yczymy, 
By�my za rok, na tej s ali 
Znów jasełka wam zagrali! 

(Wychodzi ze sceny i przez sal� wyprowadza wszystkich 
aktorów ze �piewem.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 20) 

Tryumfy Króla Niebieskiego 
Zs t�piły z nieba wysokiego. 
//: Pobudziły pas terzów, 
Dobytku s wego s tró�ów, 
�piewaniem, �piewaniem, �piewaniem.:// 

Chwała b�d	 Bogu w wys oko� ci, 
A ludziom pokój na nis ko� ci; 
//:Narodził s i� Zbawiciel, 
Dus z ludzkich Odkupiciel, 
Na ziemi, na ziemi, na ziemi.:// 

(Ze �piewem WSZYSCY aktorzy wychodz� z sali.)  
 
 

KONIEC 
 
Uwaga: W scenie z Herodem wykorzystano oryginalne 
teksty ludowe: „Kol�da z Herodem” i „Szopka 
jarosławska” ze zbiorów ks. J. Dula z B�czali. 
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PÓJD�MY WSZYSCY DO STAJENKI 
 
Inscenizacja jasełkowa dla szkolnych grup kol�dniczych. 

Prapremiera: grudzie� 1999 r. 
 

Pos tacie inscenizacji: 
MATKA BO�A   �W. JÓZEF 
ANIOŁ I   ANIOŁ II 
MAGDA   ZO�KA 
KUBA    MACIEK 
WOŁEK  OSIOŁEK 
�NIE�YNKA I  �NIE�YNKA II 
�NIE�YNKA III  �NIE�YNKA IV 
KOLDNICY I KOLDNICZKI 
(dowolnie du�a grupa �piewaj�ca) 

 
WSZYSCY: (�piewaj� przed wej�ciem na mel. NR 23)  

W� ród nocnej cis zy głos  si�  rozchodzi, 
Ws ta�cie, pas terze, Bóg si�  wam rodzi! 
//:Czempr�dzej s i� wybierajcie, 
Do Betlejem pos pies zajcie, przywita�  Pana.:// 

(Wchodz� ANIOŁ I i ANIOŁ II.) 
ANIOŁ I: (Kr�c�c trzyman� na dr��ku gwiazd�) 

�nie�ek pada, mro	no wsz�dzie - 
Przychodzimy po „kol�dzie”! 
Przychodzimy w Imi�  Jego, 
Boga Ojca Przedwiecznego! 

ANIOŁ II: Idzie z nami i Maryja, 
Cudna, czysta jak lilija. 
Do drzwi domów waszych s tuka 
I serc was zych ci�gle szuka. 

ANIOŁ I: A z Maryj�  Józef s tary, 
Zatros kany on bez miary, 
Bo chodzili... bo pros ili, 
Lecz ich nigdzie nie wpu� cili! 

(Podczas dialogu ANIOŁÓW wchodzi cała grupa 
kol�dnicza i ustawia si�  półkolem wokół miejsca akcji, 
tworz�c jakby �ywe tło inscenizacji. Przed wej�ciem 
pozostaj� jedynie �W. JÓZEF i MATKA BO�A.) 
ANIOŁ II: Bo tam, w Betlejemie, w pozłocis tej sali, 

Rzyms cy  urz�dnicy ludzi s pis ywali. 
ANIOŁ I: Wtedy Józef �wi�ty wys zedł z Galilei, 

Z nim Panna Przeczys ta, cho�  ju� przy nadziei. 
ANIOŁ II: A w drodze o nocleg daremnie pros ili 

I ws z�dzie stukali, lecz ich nie wpu� cili! 
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(W trakcie ostatnich kwestii ANIOŁOWIE podchodz� do 
wej�cia i wychodz�.- Teraz wchodz� �W. JÓZEF i MATKA 
BO�A. Id�c w�ród widzów podczas �piewanej kol�dy, 
zatrzymuj� si�  co par�  kroków. �W. JÓZEF stuka lask�, 
a MATKA BO�A wyci�ga r�ce do coraz to innych widzów 
prosz�cym gestem. Pod koniec pie�ni podchodz� do miejsca 
akcji, na ich spotkanie wysuwaj� si� KUBA i ZO�KA.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 12) 

Nie było miejs ca dla Ciebie 
W Betlejem w �adnej gos podzie,  
I narodziłe� s i� , Jezu, 
W s tajni, ubóstwie i chłodzie. 

Nie było miejs ca, cho�  zs zedłe� 
Jako Zbawiciel na ziemie, 
By wyrwa�  z czarta niewoli 
Nieszcz�s ne Adama plemi�. 

(Przed rozpocz�ciem drugiej zwrotki znowu wchodz� 
ANIOŁOWIE I i II i na tle melodii nuconej mormorando 
przez WSZYSTKICH recytuj� tekst drugiej zwrotki.) 
ANIOŁ I: Nie było miejsca, cho�  chciałe�  

Ogie� miło� ci zapali�  
I przez s w�  m�k�  najsro�s z�  
�wiat od zagłady ocali�! 

(Wyci�ga do ludzi r�ce z gwiazd�) 
ANIOŁ II: A dzisiaj czemu w�ród ludzi 

Tyle łez, j�ków, katus zy? 
(Mocnym, gro
nym głosem)  
Bo nie ma miejs ca dla Ciebie 
W niejednej człowieczej dus zy!! 

ANIOŁ I: (Mówi po zako	czeniu melorecytacji) 
A� na koniec przys zli w nis kiej chaty progi, 
Gdzie s zopa i s iano, i wie�niak ubogi... 

KUBA: Wejd	, Józefie z Maryj� , cho�  s zukałe� ws z�dzie, 
W pols kim domu zaws ze  
Miejs ce dla Was  b�dzie! 

ZO�KA: Nasz s kromny pos iłek z Wami podzielimy 
I na wonne s ianko, na nocleg prosimy! 

�W. JÓZEF: Poczciwi z was  ludzie, chocia� nie bogaci. 
Za pols k� go� cinno� �  Pan Bóg wam zapłaci! 

MATKA BO�A: I ja nie zapomn�, moje drogie dziatki, 
Serc waszych kochania dla Niebieskiej Matki. 
A gdy przy mym Synu, w niebios ach zasi�d� , 
Z Jasnej Góry s zczytu królowa� wam b�d�! 
Do serca przytul�  ufne, polskie dziatki, 
Bo s i� nie zaparły nigdy Bo�ej Matki! 
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(Na zapraszaj�cy gest ZO�KI �W. RODZINA wchodzi za 
grup� pozostałych kol�dników - z przeciwnej strony na 
miejsce akcji wchodz� MAGDA i MACIEK.) 
ZO�KA: A gdy noc przys zła, to w onej chwili 

Przy naszym bydle w polu-�my byli. 
MAGDA: Ryczały krowy, owce, barany, 

A wtedy zdj�ł nas  strach nies łychany! 
KUBA: Hej�e, Ma�ku! Noc zapada, 

Stajni�  zawrze�  nam wypada, 
Bo, kiedy ju� nocka blis ko, 
Mo�e zakra��  si�  wilczysko! 

MACIEK: Nie fras uj s i� , miły chłopie! 
Ju� zaparte bydło w szopie. 

ZO�KA: Spa� s pokojnie mo�esz ninie, 
Bom zaparła kury, �winie... 

MAGDA: Ale ja s i�  czego� boj� , 
Niespokojne serce moje, 
Bo s i� co�  dziwnego dzieje -  
Tu noc ciemna, a tam dnieje! 

(ANIOŁOWIE I i II id� wolno w stron�  miejsca akcji przez 
widowni� , kr�c�c lekko wysoko uniesion� gwiazd� .) 
MACIEK: Ju� ci prawda - co� tam �wieci! 

Wielka gwiazda ku nam leci! 
MAGDA: Blaskiem plonie, ogniem błys ka, 

Is kier s nopy w niebo ciska! 
ZO�KA: Nie było jej jes zcze wczora... 

To ju� ko�ca �wiata pora! 
MACIEK: To ju� na nas  idzie zguba... 

Ratujmy si� , miły Kuba! 
KUBA: Lecz gdzie bie�a�? Gdzie ucieka�? 

Mo�e lepiej tu poczeka�? 
Mo�e co� za�wita w głowie, 
Lub kto�  przyjdzie i co�  powie?... 

(ANIOŁOWIE I i II podchodz� do miejsca akcji.)  
ANIOŁ I: Niechajcie trwogi, pasterze mili! 

To Bóg s i� rodzi w tej �wi�tej chwili. 
ANIOŁ II: Mały Bóg - Człowiek, w s ianie zło�ony, 

Od chłodu tchnieniem bydl�t chroniony. 
ANIOŁ I: Wół Go z os iołkiem par�  ogrzewa, 

A Bo�a Matka pie�ni Mu �piewa. 
ANIOŁ II: A wi�c, pas terze, dary zbierajcie, 

Jezus a wita� ze mn� zd��ajcie! 
(ANIOŁOWIE I i II kryj� si� za grup�  kol�dnicz�.) 
MAGDA: Czy� cie dobrze zrozumieli, 

Co nam Anioł powiedzieli? - 
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�e i� � mamy do stajenki, 
Do Jezusa, do Panienki?! 

ZO�KA: Lecz i� �  pusto nie wypada. 
Niech Mu ka�dy dary s kłada, 
Bo, cho�  z nieba Pan Miło� ci, 
Ale biedny, jak my, pro� ci! 

MACIEK: Zamiast gada�, debatowa� , 
Podarunki trza szykowa�! 
(Wyci�ga i pokazuje w�zełek) 
Mam tu bułk� pszenn�, biał�  
I os ełk�  mas ła cał� . 

ZO�KA: Ja do tego, na ofiar� 
Wezm� Panu gruszek par� ... 
(Wyci�ga i pokazuje w�zełek) 
I butelk�  miodu cał� . 
By Dzieci�tko s łodko miało. 

KUBA: (Wyci�ga w�zełek)  Wzi�łem ci i ja ofiar� , 
Nios�  Mu goł�bków par� , 
Tłus ty s erek i do tego 
Bochen chleba pytlowego. 

MAGDA: (Wi��e w�zełek) Ale �łobek twardy, zimny, 
I marznie Dziecinka. 
Wi�c ja nios � płótna, pierza, 
To b�dzie pierzynka! 

(PASTERZE maszeruj� g�siego wokół miejsca akcji, 
�piewaj�c ze WSZYSTKIMI.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 5) 

Do szopy, hej pas terze, do szopy, bo tam cud. 
Syn Bo�y w �łobie le�y, by zbawi� ludzki ród. 
//:�piewajcie Aniołowie, Pas terze grajcie� Mu! 
Kłaniajcie s i�  królowie, nie bud	cie� Go ze s nu!:// 

(Przy ostatnich słowach kol�dy maszeruj�cy wychodz� 
z miejsca akcji, kryj�c si�  za grup� kol�dnicz�. 
Z przeciwnej strony ANIOŁOWIE I i II wnosz� �łobek 
z siankiem i ustawiaj� go po�rodku miejsca akcji. Wchodz� 
�W. JÓZEF i MATKA BO�A, która wnosi na r�ku Dzieci�  
Jezus i składa Je w �łobku. Oboje staj� po obu stronach 
�łobka – przy nich ANIOŁOWIE. Po obu stronach �łobka 
przykl�kaj� WÓŁ i OSIOŁ.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 8) 

Jezus  malusie�ki le�y w�ród s tajenki, 
//:Płacze z zimna, nie dała Mu  
Matula s ukienki.:// 

Bo ubog�  była, r�bek z głowy zdj�ła, 
//:Którym Dzieci� owin�ws zy,  
Siankiem Je okryła.:// 
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(�W. JÓZEF wychodzi i kryje si�  za grup� kol�dnicz�.)  
MATKA BO�A: W s zopie zimno i �niegiem zacina... 

Płacze z zimna ta Bo�a Dziecina. 
Nie ma ciepłych s zatek odrobinki, 
Nie ma nawet puchowej pierzynki... 

WOŁEK: Ja, cho� jes tem tylko wołek skromny, 
Bo�ej chwały zawsze jes tem pomny. 
I wnet zimna us un�  przyczyn�  – 
Ciepłym tchnieniem ogrzej� Dziecin� . 
(Chucha w �łobek) 

OSIOŁEK: Ja, os iołek, te� mam ciepło w brzuchu 
I pomog� s woim ciepłym „chu-chu”, 
I u�ycz�  ciepła dla Dzieciny –  
Ogrzej� Mu oddechem no�yny! 

MATKA BO�A: W twardym �łobie Jezus cicho kwili, 
A mróz k�sa... A s zopa si�  chyli... 
A bydl�tka Matce pomagaj�, 
Ciepłym tchnieniem Dzieci�  ogrzewaj�! 

ANIOŁ I: Pos łys zały to �niegu drobinki, 
Takie małe, pus zys te �nie�ynki. 

ANIOŁ II: I do s zopki z piosenk�  wpadaj� , 
Srebrnym pl�s em Dzieci�  zabawiaj� . 

(Wbiegaj� �NIE�YNKI I, II, III i IV. Chwil� pl�saj� przed 
�łobkiem i przykl�kaj� po bokach.)  
�NIE�YNKA I: Jam �nie�ynka – ty� �nie�ynka, 

Mała �niegu okrus zynka. 
�NIE�YNKA II: Z chmur na ziemi� opadamy 

I �wiat płaszczem otulamy! 
�NIE�YNKA III: Otulamy �wiat dokoła, 

By nie zmarzły kwiaty, zioła. 
�NIE�YNKA IV: Wi�c okryjmy i s tajenk�   

Puchow� pierzyn�, 
By nie zzi�bli ju� na mrozie  
Panienka z Dziecin� . 

�NIE�YNKA I: Jam �nie�ynka, ty�  �nie�ynka... 
�NIE�YNKA II: Sto �nie�ynek – jes t pierzynka! 
�NIE�YNKA III: Sto �nie�ynek tu pomyka, 

Dziury w dachu pozatyka, 
Pozalepia w � cianach s zpary!... 

�NIE�YNKA IV: Ale!... Gdzie� to Józef s tary? 
ANIOŁ I: Widziałem Józefa gdzie� z s amego rana, 

Jak bie�ał do boru, w �niegu po kolana. 
ANIOŁ II: Ci��ki topór d	wigał u s wojego pas a 

I pos zedł chrust zbiera�  do boru, do las a... 
MATKA BO�A: Chciał w piecu napali�  dla Syna Bo�ego, 

Wi�c po chrus t i� � mus iał do boru ciemnego. 
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�nieg pola zas ypał, łatwo zmyli� drog� ... 
Ja sama z Dzieci�tkiem, pomóc mu nie mog�!  
(Płacze) 

(Wchodz� ZO�KA, MAGDA, KUBA i MACIEK – 
kłaniaj� si� .)  

KUBA: No, to za�piewajmy, �e s i�  Matu�  s muci. 
ZO�KA: Jak Józef pos łys zy, wnet do s zopki wróci. 
MACIEK: Za�piewajmy gło�no – niech s i�  echo nies ie... 
MAGDA: Niech je porwie wicher, by zabrzmiało w les ie! 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 8) 

Martwi s i� Panienka, kłopocze i l�ka, 
//:�e tam, w lesie opiekuna  
Ci��ka praca n�ka.:// 

Józefie s tare�ki, wracaj do s tajenki! 
//:Rozpal ogie�, by s i�  ogrzał  
Jezus  Malus ie�ki.:// 

Słycha�  kroki w les ie, ju� je echo nies ie. 
//:Wraca, wraca Józef �wi�ty,  
Wi�zk� chrus tu nies ie.:// 

(Podczas ostatniej zwrotki wchodzi �W. JÓZEF z wi�zk� 
chrustu i staje obok MATKI BO�EJ.) 
ZO�KA: (Przykl�ka i składa dar przed �łobkiem) 

Przyszli�my tu do stajenki, 
Do Dzieci�tka - do Panienki... 

MAGDA: (Składa dar j. w.) Do Betlejem t�  dró�eczk� , 
Za Aniołem, za gwiazdeczk�! 

KUBA: (Składa dar j. w.) Witaj�e nam, Bo�e Dzieci� , 
W tym ubogim, grzes znym �wiecie, 
Gdzie przychodzis z z Ojca woli... 

MACIEK: (Składa dar j. w.) Ulecz dusz�, która boli! 
Cho�  grzes znicy my ubodzy, 
Ale Sercu Twemu drodzy. 

WSZYSCY: (Razem) Wi�c błogos ław R�czk�  mał�  
Nas  i polsk�  ziemi�  cał�! 

�W. JÓZEF: Dzi�ki wam, dzi�ki za pomoc mił� , 
Za dary s zczere i s erce! 
Pokój niech s płynie do domu tego, 
By s i� nie poddał rozterce. 

Niech zawsze b�dzie Bo�a Dziecina 
Z wami i z was zym domem. 
Niech od zła broni, przed grzechem chroni 
I przed nies zcz�� cia gromem! 

(Teraz MATKA BO�A unosi na r�ku Dzieci�tko i Jego 
R�czk� błogosławi obecnych.) 
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MATKA BO�A: Niech Bo�e Dzieci�  wam błogos ławi 
I los  was z chroni tułaczy, 
By�cie nie czuli głodu i chłodu, 
I nie zaznali rozpaczy. 

Wy� cie mnie Jas nej Góry Dziedziczk� , 
Pols ki obrali Królow� , 
Opiece mojej oddali ws zystko 
I uwierzyli w me słowo! 

Cho�  los  okrutny was  cz�s to dr�czy 
I boli od kajdan rana, 
To z mej pomocy i ducha mocy 
Przyszło� � nadejdzie �wietlana! 

Bo naród, który tak mnie ukochał 
I memu s ercu si�  zdaje, 
Zaws ze zwyci��y złych s ił zakus y, 
Zaws ze z upadku powstaje!! 

WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 4 ) 
Podnie�  r�k�, Bo�e Dzieci� , 
Błogosław Ojczyzn�  mił� , 
W dobrych radach, w dobrym bycie, 
Ws pieraj jej sił� s w�  s ił� . 

//:Dom nas z i maj�tno��  cał� 
I ws zystkie wioski z mias tami, 
A Słowo Ciałem si�  s tało 
I mies zkało mi�dzy nami.:// 

(Na widowni�  wchodzi DZIADEK z torb� i dzwonkiem. 
Dzwoni�c obchodzi widzów i zbiera do torby datki.)  
DZIADEK: Pros i dziadu� , pros i, torb�  z dzwonkiem nosi. 

A wy s i�  starajcie, pieni��ki wrzucajcie! 
Bo za te kol�dy trzeba co�  do g�by, 
Wi�c przyjm� cias teczka – nawet cukiereczka! 

A kto da „pi�taki” – temu dam tabaki, 
Bo kto co� wło�y – ten człowiek Bo�y, 
A kto nie wło�y – pójdzie do kozy! 

(Po zebraniu datków DZIADEK kryje si�  w grupie kol�dni-
czej, za� do przodu wysuwaj� si�  ANIOŁOWIE I i II.) 
ANIOŁ I: My kol�d�  ju� ko�czymy, 

Zdrowia, s zcz�� cia wam �yczymy... 
ANIOŁ II: By�my za rok, na tej s ali 

Znów jasełka wam zagrali! 
(ANIOŁOWIE wyprowadzaj� cał� grup�  kol�dnicz� ze 
�piewem.) 
WSZYSCY: (�piewaj� na mel. NR 20) 

Tryumfy Króla Niebies kiego 
Zst�piły z nieba wys okiego. 
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//:Pobudziły pas terzów, dobytku swego s tró�ów, 
�piewaniem, �piewaniem, �piewaniem!.:// 

Chwała b�d	 Bogu w wys oko�ci, 
A ludziom pokój na nis ko� ci. 
//:Narodził s i�  Zbawiciel, dus z ludzkich Odkupiciel, 
Na ziemi, na ziemi, na ziemi!:// 

(W trakcie �piewu WSZYSCY wychodz�.)  
 
 

KONIEC 
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CZ��� III 
MELODIE KOL�D,  

PASTORAŁEK I PRZY�PIEWEK 
 
 
 
 

 

1. Ach ubogi �łobie. 
Moderato 

2. Anioł pasterzom mówił. 

3. A wczora z wieczora. 
Lento 

4.Bóg si� rodzi. 
Adagio 

. . 

. . 

Grave 
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5. Do szopy, hej, pasterze. 
Allegretto 

. 

6. Dzisiaj w Betlejem. 
Vivo 

7. Jaka� to gwiazda. 
Andantino 

8. Jezus malusie	ki. 
Andante 
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9. Lulaj�e Jezuniu. 
Andante 

. 

. 

. 
Moderato 

10. M�drcy 
wiata. 

. . . 

. . 

. . 

Andante 

11. Mizerna cicha, stajenka licha. 

. 

. . . 

Adagio 

12. Nie było miejsca dla Ciebie. 

. . 

. . 
D.C. al. Fine

Fin e
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13. Nocnej chwili. 
. 

. 

Allegretto 

14. O Gwiazdo Betlejemska. 
Andantino 

. . . . . 

. . . . . 

. . . 

. . . 

15. Pójd�my wszyscy do stajenki. 
Vivo 

. 
. . 

. . 

16. Przybie�eli do Betlejem pasterze. 
Moderato
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17. Przylecieli Aniołkowie. 
Allegretto 

. . . . . 

. . . . 

18. Przyst�pmy do szopy. 
Vivo 

. 

19. Spu
cie nam na ziemskie niwy. 
Adagio 

20. Tryumfy Króla Niebieskiego. 
Vivo . 

. 
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21. W dzie	 Bo�ego Narodzenia. 
Allegretto 

22. Wesoł� nowin�. 
Moderato

23. W
ród nocnej ciszy. 
Moderato Vivo 

. 

. 
A tempo

24. Chodził �ydek. 
Moderato

. 

25. Dzi�kujemy za kol�d�. 
Vivo 

. 
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26. Kaczka pstra. 
Vivo 

27. Pije Kuba. 
Vivo 

28. Wiwat, wiwat. 
Moderato

. . 

29. �yd i koza. 
Vivo 
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CZ��� IV 
PROPONOWANE PROJEKTY KOSTIUMÓW 
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