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,,Betlejemska  droga” 
 
Dekoracja: las, w  tyle  szopka  betlejemska  z  siedzącą  Maryją , Józefem z  
przodu   dzieciątko w żłobku. Wokół szopki  siedzą  zwierzęta. 
 
Role (Klasa „0”)  
Dziecko 1/Pszczółka Emilia Pupiec 
Dziecko 2 Samuel Cywiński, Samuel Coker 
Zając 1 Gabrysia Mikołajewicz 
Dzięcioł 1 Oscar Grzybowski 
Wróbel 1 Leon Chudziński 
Kot Anthony Stawowy 
Pies Andżelika Mądro 
Pies lub kot Konstancja Szurko 
Anioł 1 Miriam Skoczylas 
Anioł 2 Antonina Maciejewska 
Pasterz 1 Aleksandra Potocka 
Pasterz 2 Julia Kościukiewicz 
Pasterz 3 Oliwia Płaczek 
Święty Józef Jan Misiek 
 
Role (Klasa 1)  
Kacper Olivier Olejnik 
Melchior Philip Włoszczyzna 
Baltazar Filip Dominiak 
Dziecko 3 Przemysław Mazur 
Dziecko 4 Iga Lenica 
Zając 2 Peter Tomaszewski 
Zając 3 Emilia Sawicka 
Wróbel 2 Dominik Kozubal 
Kot 2 Julia Struj 
Pies 2 Maria Płaczek 
Pszczółka 2 Maja Pieczykolan 
Anioł 3 Laura Nikiel 
Anioł 4 Wiktoria Szczurowska 
Anioł 5 Maya De Sousa 
Anioł 6 Sophie Cywińska 
Matka  Boża Amelia Żuk 
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Stroje  
Dzieci Ubranie własne odświętne - biała koszula, spodnie/spódniczka 

szkolna, sweterek (bez logo), buty szkolne 
Aniołowie Długa biała suknia, białe skrzydła, aureola, jasne lekkie buty 
Pasterze Długa prosta szata, chusta na głowę, kij pasterski, baranek 

pluszak, sandały lub boso 
Królowie Długa kolorowa szata, korona, lekkie buty (nie addidasy), dary 
Matka Boża Długa suknia, niebieska lub biała chusta na głowę, jasne lekkie 

buty 
Święty Józef Długa prosta szata, chusta na głowę, kij pasterski, sandały lub 

boso 
Zając brązowe rajstopy (legginsy), spodnie, brązowa bluza (swetr lub 

brązowa pidżama tzw.onesie), puszysty ogonek, opaska na 
głowę z długimi uszami, charakteryzacja buzi 

Pszczółka czarne rajstopy, spódniczka lub bluza w czarno-żółte paski, 
skrzydełka, opaska z czółkami na głowę 

Dzięcioł czarny strój, spodnie/legginsy, skrzydła przypięte do ramion, 
duży dziób/maska 

Wróbel brązowe legginsy/spodnie, skrzydła przypięte do ramion, mały 
dzióbek 

Kot czarne legginsy/spodnie, czarny swetr (bluza), podkoszulek z 
długim rękawem, onesie, długi ogon, opaska na głowę z 
uszami, charakteryzacja buzi 

Pies brązowe legginsy/spodnie, brązowy swetr/bluza, opaska na 
głowę z uszami, charakteryzacja buzi 
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Dziecko 1 (Emilia Pupiec) 
Wiecie, że  dzisiaj jest  taka  noc  święta, 
że  ludzkim  głosem  mówią  zwierzęta. 
 
Dziecko 2 (Samuel Cywiński i Samuel Coker) 
A  co  mówią - pójdźmy  sami, to  ich  mowy  posłuchamy. 
 
Dziecko 1  (Emilia Pupiec) 
Na  paluszkach  w  leśnej  ciszy - niech  nas  w  tę  noc  nikt  nie  słyszy. 
(idą  z  palcem na  buzi, na  ustach, na  paluszkach  dookoła  sceny) 
 
(wybiega  zając) 
Zając 1 (Gabrysia Mikołajewicz):  
Idę, mijam  śniegu  kopki- 
Idę  do Jezusa  szopki. 
Tam  przemówię  ludzkim  głosem, 
wysłucha   mnie  Pan niebiosów. 
 
Dzięcioł 1 (Oscar Grzybowski) 
Stuk, puk, stuk, puk, 
dziś  się  rodzi  Dziecię - Bóg ! 
I  ja  pójdę, pokłon złożę -  
wszak to  Narodzenie  Boże! 
 
Wróbel 1 (Leon Chudziński) 
Lecę z  wami - w kilka  chwilek 
będę  w szopce - wróbel  -  ćwirek! 
 
Kot 1 (Anthony Stawowy)  
Niech  się  dziś  mnie nikt  nie  boi, 
w tę  NOC  jestem  pokojowy, 
złego nie  zrobię  wróblowi  -  
jestem  cichy kot  domowy. 
Będę  mruczał do  snu w  kątku, 
aż  sprowadzę  sen Dzieciątku. 
Mru, mru, mru, ukołyszę  Go  do  snu. 
 
Pies 1 (Andżelika Mądro) 
Jestem As wszedłem  w  las  
no i  słyszę  od  początku,  
że  idziemy   ku  Dzieciątku,  
z  hołdem  wraz. 
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Pszczółka 1 (Emilia Pupiec) 
I ja pszczółka 
wyszłam z kopki, żeby  razem   pójść  do  szopki. 
 
(Razem  podają  sobie  ręce  i  obchodzą  scenę  dookoła) 
 
Razem zwierzęta 
(Wróbel 1, Dzięcioł 1, Zając 1, Pies 1, Pszczółka 1, Kot 1, Konstancja 
Szurko):  
Łapa  w łapę, trop  za  tropem   
i  znajdziemy  Pańską  szopę! 
Jak  znajdziemy, to  padniemy - 
co  w  sercu  mamy - powiemy! 
 
(Wychodzą  ze  sceny) 
 
Wchodzą aniołowie i śpiewają kolędę ,,Wśród nocnej ciszy”. 
 
Wchodzą  pastuszkowie  i  siadają  przy  ognisku. 
  
Anioł 1 (Miriam Skoczylas) mówi  do  pasterzy: 
Wesołą  nowinę bracia  słuchajcie, 
niebieską  Dziecinę witajcie.   
 
Pasterz 1 (Aleksandra Potocka) 
Jak  miła  ta  nowina, mówcie 
gdzie  jest ta  Dziecina, 
byśmy tam  pobieżeli   i  ujrzeli. 
 
Anioł 1 (Miriam Skoczylas) 
W Betlejem  się  znajduje, 
gwiazda  nad  stajenką nam Go  zwiastuje. 
 
Pasterz 2 (Julia Kościukiewicz) 
Jak  miła  ta  nowina, 
już  wiemy, gdzie  jest  ta  Dziecina; 
zaraz  tam  pobiegniemy  i  zobaczymy. 
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Anioł 2 (Antonina Maciejewska) 
Chwała  na  wysokości   Bogu, 
nie bójcie  się  pasterze . 
Zwiastuję wam  radość  wielką. 
Dziś w Betlejem  narodził  się 
Mesjasz, Zbawiciel  całego świata. 
Idźcie Go powitać. 
Znajdziecie Niemowlę w  stajni, 
w   żłobie  położone.  
 
Pasterz  3 (Oliwia Płaczek) 
Co  mamy  czynić  Bartoszu ? 
 
Pasterz 1  (Aleksandra Potocka) 
Jak  to  co  czynić ? Słyszeliście  sami, 
co  aniołowie do  nas  powiedzieli: 
mamy  iść  wszyscy  tam, 
gdzie  światło  błyszczy. 
 
Pasterz  3  (Oliwia Płaczek) 
Zatem  pójdźmy, pójdźmy. 
 
Pasterz 2 (Julia Kościukiewicz) 
Zaraz, zaraz  z  pustymi  rękami  przed  Panem  staniemy? 
 
Pasterz  3  (Oliwia Płaczek) 
Cóż  my  możemy Mu  ofiarować, 
przecież sami nic  nie  mamy ? 
 
Pasterz 2 (Julia Kościukiewicz) 
Każdy  da, co  ma. Czy   mało, czy  dużo 
złożymy  do koszyka  i  zaniesiemy  Panu. 
  
Pasterz 1 (Aleksandra Potocka) 
Choć  skromne  są nasze  ofiary 
Bóg  patrzy  na  serca - nie  na  dary. 
Teraz  jednak już  ruszajmy  witać Boga, 
bo  przed  nami  długa  droga. 
 
Wychodzą  ze  śpiewem  kolędy ,,Pójdźmy wszyscy do stajenki” dochodzą  do  
żłóbka  i  składają    koszyczek  z  darami. 
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Pasterz 2 (Julia Kościukiewicz) 
Aniołowie  drogę  nam  wskazali, 
gwiazda  prowadziła,  
abyśmy  Dziecięciu  hołd oddali 
i  skromne  dary złożyli. 
 
(Pasterze  odchodzą  od  żłobka, zatrzymują  się  na  chwilę  wypatrują  coś  w  
oddali i  wskazując  na  zbliżających Trzech  Króli) 
 
Pasterz 3  (Oliwia Płaczek) 
Patrzcie , do  stajenki  idą  Trzej  Królowie , 
w  pięknych,  drogich  szatach, 
koronach  na  głowie. 
 
Pasterze  z  aniołami  śpiewają  kolędę ,,Mędrcy  świata  monarchowie” 
 
Wychodzą  na  scenę  królowie: 
 
Kacper (Olivier Olejnik) 
W  moim kraju słyszałem  o Tobie, 
witam  Ciebie  Królu  -  Dziecię   
położone  w  żłobie. 
Gwiazda Twoja  mnie  do  Ciebie  prowadziła: 
składam hołd  i  złoto  w  ofierze. 
 (podchodzi  do  żłóbka  i   składa  dary) 
 
Melchior (Philip Włoszczyzna) 
Ja, aby Cię uczcić, Zbawco  świata, 
przyniosłem Ci  kadzidło  wonne i pachnące. 
(podchodzi do żłóbka i  składa  dary) 
 
Baltazar (Filip Dominiak) 
Ja  Ci  składam  w  darze  wonną  mirrę, 
bo  ty  przecież z  nieba  zstąpiłeś, 
aby  cierpieć  za  nas. 
(podchodzi  do żłóbka  i  składa  dary) 
 
Anioł 3 (Laura Nikiel) 
Trzej  królowie  od  Wschodu  przybyli  i  dary  kosztowne  złożyli. 
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Matka  Boża (Amelia Żuk) 
Już  odeszli  pasterze  i  króle, 
więc  Ci  do  snu zaśpiewam  najczulej, 
śpij Maleńki, gwiazdami  noc  świeci, 
śpij Maleńki - już  wszystkie  śpią  dzieci. 
(Śpiewa ,,Gdy śliczna Panna”) 
 
Święty Józef (Jan Misiek) 
Coś  tak  tupie - coś  tak  mruczy, 
coś  tu  się  do  szopy  toczy! 
Trzeba  światło  wziąć  i kij. 
czy  coś idzie? Czy  się  śni? 
 
Wchodzą  zwierzaki  i  mówią 
(Zając 2, Pies 2, Pszczółka 2, Wróbel 2, Kot 2) 
To  my leśne  zwierzęta - niech  się  nie  lęka  Panienka  Święta. 
Niechaj  się  święty Józef  nie  trwoży. 
I  Ten   maluśki  Syneczek  Boży. 
Na  kolana  padamy  i  hołd  składamy. 
I  co  kto  może w  darze  przynosi 
Tobie , wielki  Boże! 
 
Zając 2 (Peter Tomaszewski):   
ja  marchewkę  
(podchodzi i  składa  dar) 
 
Pies 2 (Maria Płaczek)  
ja  kiełbasę  
(podchodzi i składa  dar) 
 
Pszczółka 2 (Maja Pieczykolan)  
ja  mój  trud - leśny  miód  
(podchodzi  i składa  dar) 
 
Wróbel 2 (Dominik Kozubal) 
ja  okruszyn  kobiałkę  
(podchodzi o składa  dar) 
 
Kot 2 (Julia Struj)  
a  ja  moją  mruczankę  -  kołysankę.  
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Święty  Józef  (Jan Misiek) 
Dziękujemy  wam  zwierzaki, psy, koty i leśne  ptaki. 
Dzieciąteczko  małą  rączką  błogosławi  was  zwierzątka. 
A  czy  komuś coś  potrzeba? Chętnie  Pan  wysłucha  z  nieba. 
Mówcie, co na  sercu  macie! Mów  wróblu - bracie, 
mów  szaraku - bracie!  
  
Zając 3 (Emilia Sawicka) 
Ośmieleni w tą  Noc  Świętą  -  gdy  mówić  wolno  zwierzętom,  
Przed Twym tronem, czyli  żłobem - siądziemy   i  wszystko Ci powiemy. 
(siadają  wokół  żłóbka) 
Panie, co  ten świat  stworzyłeś, nas  i  ludzi  uczyniłeś. 
I  widziałeś, że   Twe  dzieło  dobre i wspaniałe  było - 
Człowiek  dziś Twe  dzieło  niszczy  i  cierpimy  bardzo  wszyscy. 
Ryby  mają  brudną  wodę - pyły  niszczą życie  młode. 
Hałas  z  gniazd  i  z  nor nas płoszy - nie ma dla nas tu rozkoszy! 
Wyginiemy !  strują  nas! Gdzie  uciekać   gdy  schnie  las ? 
 
Matka  Boża (Amelia Żuk) 
Dziecię  słucha, w  oczach łezka - 
płacze Dziecina  niebieska. 
Lecz  on  dobry, Mocny  Bóg- 
wybawi  was  od  tych  trwóg ! 
 
Anioł 3, Anioł 4, Anioł 5, Anioł 6 
(Laura Nikiel, Wiktoria Szczurowska, Maya De Sousa, Sophie Cywińska): 
Przyszliśmy  głosić  Boskie  orędzie. 
Niech pokój i  radość  zagości  wszędzie. 
Oto  narodził  się  Zbawiciel - 
za  matkę  ma  świętą, czystą  Dziewicę ! 
Idźcie  do  Niego  z  kornym  pokłonem- 
znajdziecie  Dzieciątko  w  żłobie  złożone, 
W  żłobie  położone, na  sianie, jak  kwiat -  
dla  was  on  Zbawiciel i  dla  was  On Brat ! 
 
Kot 2 i Pies 2 (Julia Struj i Maria Płaczek) 
A teraz my zaspiewamy! 
 
Kot 2 (Julia Struj) 
Hej koty, na płoty! 
Ogłoście światu miauczeniem 
Że Bóg zamieszkał ze stworzeniem 
W Betlejem, w Betlejem. 
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Pies 2 (Maria Płaczek) 
Hej kundle i pieski! 
Dziś stróżujcie nie próżnujcie, 
Bo zamieszkał między nami 
W szopie Pan Niebieski! 
 
Hej, myszy, kto słyszy! 
Niech wychyli z dziury nosa 
Podskakuje pod niebiosa. 
Wszystkim Bóg się rodzi! 
 
Dziecko 3 i Dziecko 4 (Przemysław Mazur i Iga Lenica):  
(wchodzą  cicho, stają  na  boku  i  rozmawiają  między  sobą) 
 
Dziecko 3  (Przemysław Mazur) 
Patrz  kolego,  przyjacielu, 
co  się  tutaj  tęgo  rusza! 
 
To  zwierzaki  się  weselą, 
wszystkie  przyszły  do  Jezusa! 
 
Przyszły  z  hołdem, ze śpiewaniem - 
przyszły  też  i  z  narzekaniem. 
 
Słyszałeś  jak  się  skarżyły ? 
Jak  im współczuł  Jezus  miły! 
 
Dziecko 4 (Iga Lenica) 
Ja, kiedy  to  usłyszałem, 
w  sercu  sobie  powiedziałem: 
będę  dla  nich  opiekunem, 
zawsze  wezmę  je  w  obronę -  
i  od  krzywdy je  uchronię, 
co  potrafię, dla  nich  zrobię, 
by  szczęśliwie  żyły  sobie ! 
 
Dziecko 3  (Przemysław Mazur) 
Wiem, bo  uważnie  słuchałem, 
na  co  one  narzekały. 
Im  potrzebna  cisza  w  lesie, 
wiosna, zima  czy też  jesień. 
Nam  nie  wolno  hałasować! 
Lecz  się  nimi  opiekować. 
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Dziecko 4 (Iga Lenica) 
Więc  konkretnie  -  co  zrobimy ? 
Pieskom  budy  otulimy - by  nie  marzły, 
kotkom  damy  resztki  z  talerzy, 
i  ptak ,żeby zimę  przeżył 
musi  mieć  nieco  okruszek - 
by  nie  piszczał  mu  z  głodu  brzuszek ! 
 
Matka  Boża (Amelia Żuk) 
Słyszę   was  i  radość  czuję -  
dobre  dzieci  Bóg  miłuje. 
Zbliżcie  się  do  mego  Syna - 
błogosławi  was  Dziecina. 
 
Dzieci  chórem (klasa 1) 
Weźmy  się  wszyscy  za  ręce 
zgodę  zawrzyjmy  w  stajence. 
Zgodę, pokój, przyjaźń  szczerą, 
świat  zmienimy  jest  nas  wielu! 
Chcemy  w  zdrowym świecie  żyć -  
przyjaciółmi  wzajem  być ! 
 
Anioł 2 (Antonina Maciejewska) 
Za  kolędę  dziękujemy -  
zdrowia  szczęścia  winszujemy: 
Byście  wszyscy  długo żyli, 
zdrowi  i  szczęśliwi  byli 
na  ten  Nowy  Rok.  
 
 
 
 
 
                        
 
  
 
 
 


