
 

                   
                 Nie było miejsca dla Ciebie  

 
Autor: mgr Dorota Pucy ńska 
 
 
Śnieżynka 3:    Witamy Państwa w naszym teatrze 
                         Zapraszamy na Jasełka na scenie. 
                         Nic Waszych wspomnień nie zatrze 
                   Może wytrzecie łzę potajemnie. 
                         Bowiem moc wzruszeń na Was tu czeka, 
                         Lecz zaczynajmy, bo czas ucieka.  

 
           Scena 1 -  matka z dziećmi nakrywa stół do Wigilii, 
                                ojciec zapala świece. 
                                W tle delikatna melodia kolędy.  

 
  
Tata:                    Wigilia – wieczór magiczny. Czas przebaczenia, kolęd,  
/zapala świecę/    życzeń i zwyczajów rozlicznych. 
 
Mama:                 Na bielutkim obrusie o jedno więcej nakrycie być musi, 
 /kładzie talerz/     dla zabłąkanego wędrowca. 
                             W ten wieczór, nikogo się nie odtrąca.  
 
Zosia:                       Dwanaście prostych dań na stole, 
  /kładzie talerz/         zapewnić  ma  szczęśliwą  dolę.  
 
Mama;                   Patrzcie, patrzcie dzieci!  
                              Już pierwsza gwiazdeczka na niebie świeci. 
 
Tata:                  Teraz się opłatkiem wspólnie przełamiemy,  
                           a potem do Wigilii razem zasiądziemy.  
 
Zosia:      Te polskie zwyczaje są piękne, jak z bajek!  
 
Jaś:        Opowiedz  nam mateczko droga, jaka jest historia Jezusa – Boga. 
 
Mama:                     Usiądźcie dzieci, opowiem wam teraz prawdziwą historię? 
 /obejmuje dzieci      O narodzeniu Pana.      
    ramieniem/                                                      /siadają/ 
                                                  
                                             Scena 2. 
  
 
Mama:     Wyszedł dekret od cesarza Augusta, 
                aby spisano wszelki świat. 
                Każdy wtedy szedł do miasta swego. 
                Poszedł Józef z Galilei do Betlejem - 
                miasta Dawidowego, 
                wraz z Maryją poślubioną sobie małżonką.  
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                       Józef wchodzi z Maryją, podtrzymuje Ją pod rękę.  

 
 
 

Św. Józef:     Chodzimy tak Maryjo od chaty do chaty! 
                       Ale chciwe są serca ludzi bogatych. 
                       Idziemy dalej ---- Daj Jej siły Boże! 
                       Widzisz to światło? ----- Tam nas przyjmą może.  
                       
                                        Józef podchodzi pod dom i woła.  
 
                    - Gospodarzu, gospodarzu!  
  
    
Gospodarz:  Kto tam?  
 
 
Św. Józef:    Podróżni, strudzeni daleką drogą. ----- Proszą o nocleg. 
 
 
Gospodarz :  A zapłacić mogą?  
 
 
Św. Józef:    Pieniędzy nie mamy, lecz zrobię co trzeba. 
                     Bylebyśmy dach mieli  i kawałek chleba.  
 
 
Gospodarz:   Idźcie szukać dalej, może coś znajdziecie.  
                        Nie tylko mój zajazd Istnieje na świecie!!  
 
 
Św. Józef:    Panie, zmiłuj się!  
 
 
Gospodarz:  Nie ma litości dla takich jak wy, bez pieniędzy gości.  
                      Nie ma miejsca dla biedaków, nie pukajcie po próżnicy! 
                      Gdy nie macie czym zapłacić, to nocujcie na ulicy!!! 
 
     
Maryja:        Józefie. Nie mogę iść dalej. 
/wyciąga rękę do Józefa/ 
 
Św. Józef:    Maryjo biedna, usiądź tu trochę. 
                     tak późna godzina. 
                    Jeszcze poszukam.  
                     Może znajdę miejsce dla Ciebie 
                     I dla Bożego Syna.  
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                                  Śpiew – kol ęda „Nie było miejsca”. 
 
       Przy wstępie melodii wchodzą wszystkie dzieci i zaczynają śpiewać. 
 
            /Józef idzie z Maryją w lewą str. gestem pyta... powoli w prawą str. wracają    
                                                                                   smutni do  kamienia/    
                     
                        Nie było miejsca dla Ciebie 
                        W Betlejem w żadnej gospodzie, 
                        I narodziłeś się, Jezu, 
                        W stajni, ubóstwie i chłodzie. 
 
                        Nie było miejsca, choć zszedłeś 
                        Jako Zbawiciel na ziemię, 
                        By wyrwać z czarta niewoli 
                        Nieszczęsne Adama plemię. 
 
                        Gdy liszki mają swe jamy 
                        I ptaszki swoje gniazdeczka, 
                        Dla Ciebie brakło gospody, 
                        Tyś musiał szukać żłóbeczka. 
 
                         Nie było miejsca .... 
 
 
Jaś:              Ta historia ogromnie mnie wzrusza. 
                     Tak mi żal Maryi! 
 
 Zosia:          Tak mi żal Jezusa. 
 
Mama:          Nie martw się tak moje dziecię.  
                     Są jeszcze dobrzy ludzie na świecie. 
                      
 
                      Wchodzi pasterka grając na flecie, podchodzi do brzegu sceny, zatrzymuje się i     
zdziwiona mówi. 
 
Pasterka:    Kto tu siedzi na kamieniu? ---- Jakaś niewiasta i płacze.  
                    Jaka piękna, zda się, że od niej dziwny blask płynie.  
                    Co tu robi w tej godzinie? ---- Czemu płacze, może spytać?  
                    Może nie wie gdzie jest droga? ---- Ale nie śmiem się zapytać.  
 
 
Św. Józef:  Maryjo, tak mi Cię żal!  
                   Zrobiłem co w mojej mocy.  
                   Ale bez złota, nikt nie chce dać choć jednej nocy. 
 
                        
 
 
                                      Pasterka podchodzi do Józefa. 
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Pasterka:    Panie. 
 
Św. Józef:   Co pasterko? 
 
 
Pasterka:    My domu nie mamy, bośmy biedni.   
                    Nawet  stąd blisko,  
                    Nasze pastusze palimy ognisko. 
                    Więc jeśli nie macie gospody,  
                    To przenocujcie w stajence wśród trzody.  
                    Słomy wam przyniosę. 
                    Cieplej będzie niż na dworze. 
                    Pójdźcie za mną. --- Proszę!  
 
 
Maryja:         Bóg zapłaci Ci stokrotnie, pastereczko moja droga.  
/wstaje/ 
 
Pasterka:                     Nie ma za co. W tak niegodne prowadzę Was progi.  
/bierze Maryje za rękę/      Chodźmy, niedaleko jest nasza stajenka.  
                                     Nie przemarznie na mrozie Maryja Panienka, 
                                     Bo będzie wielka śnieżyca. 
                                     Biało będzie na ścieżkach i ulicach. 
 
                     Idą do stajenki, pasterka zanosi kamień do stajenki. 

 
 
                                                        Scena 3.   
 
 
  
 Śnieżynka  1:   Ja płatek śnieżny, jak srebrna gwiazda płynęłam w chmurach. 
 
 Śnieżynka  3:   Ja płatek śnieżny, wesoło na niebie pomykam. 
 
 Śnieżynka 2:      Teraz w dół jazda!  
                     
 
                                Śpiew wszystkich dzieci. Śnieżynki tańczą. 
 
Piosenka:           Panieneczka, śnieżyneczka, śniegowa dziewuszka. 
                           Raz i dwa, trzy, proszę patrzeć, tańczy na paluszkach. 
                                    Wiatr ją wznosi, w taniec prosi, do uszka jej śwista 
                                    I kołuje, i tańcuje śnieżyczka srebrzysta.  
                           Panieneczce, śnieżyneczce, gra wietrzna  muzyka,    
                           Wietrzyk wieje, słonko grzeje, śnieżynka pomyka. 
                                     Wiatr ją wznosi, w taniec prosi, do uszka jej śwista. 
                                     I kołuje,  i tańcuje śnieżynka srebrzysta . 
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Śnieżynka 1:    My jesteśmy białe śnieżki, oprószamy śniegiem ścieżki, 
 
Śnieżynka 2:     Ubieramy w białe szaty wszystkie drzewa, domy, chaty. 
 
Śnieżynka 3:    Teraz cała ziemia jest w bieli, złotem i srebrem się mieni. 
 
           Wchodzi kolędowa nocka – dzieci śpiewaj ą pierwszą zwrotkę.  
            Nocka kuca na środku, śpi, dzieci w około niej stoją. 
                  
                      Dumna była ciemna noc. 
                      Że sukienkę piękną ma.  
                      Srebrny księżycowy włos, 
                      Srebrnych gwiazdek ciepły blask.   /Maryja trzyma Jezusa na r ękach/  
                      Ale nadszedł taki dzień,                 /Zapala si ę gwiazda – wszyscy patrz ą/ 
                      Że obudził nockę głos.  
                      Nie wiedziała czy to sen, 
                      A to Anioł wołał ją. 
 
 
          Nocka  (mówi): 
   
                 Dziecię w stajni urodzone. 
                 Na sianeczku śpi.  
                 Płacze z zimna utrudzone. 
                Jak listeczek drży. 
                 Piękną, piękną mam sukienkę. 
                 Srebrny na niej blask. 
                 Biegnę, biegnę do stajenki.  
                 Dam Mu ciepło gwiazd. 
                 Kolędowa nocka śpiewa. 
                 Budzi cały świat.  
                 Skłoni się Dzieciąteczku z nieba. 
                 Gwiazdki ciepłe da.  
 
śpiew dzieci:   
                / W tym czasie Nocka tańczy po scenie zanosząc gwiazdki do stajenki/ 
 
                       I pobiegła ciemna noc. 
                         Do stajenki w zimny czas. 
                         Potargała srebrny włos.  
                         Bo ją smagał śnieg i wiatr.   
                         A w stajence Dziecię drży. 
                         Weszła nocka w blasku gwiazd.  
                         W stajni światło jasne lśni. 
                         Cieple nóżki Dziecię ma. 
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                     /Wchodzą Anioły trzymając się za ręce, potem składają dłonie/ 
 
 
Anioł: 1.      Nie było miejsca! 
                    Więc czemu Tyś przyszedł?  
                    Choć ludzie nie chcieli.  
                    Nie lepiej Ci było w niebie?  
                    Gdzie Cię wielbili Anieli. 
 
Anioł: 2.      Czemuś więc Jezu pozwolił, 
                   na żłób i opuszczenie, 
                   Dlaczegoż  tak się zniżył? 
 
Wszyscy:   By światu przynieść  Zbawienie !!! 
 
                       

Scena 4. 
 
 
 Anioł: 1.    Wielka radość będzie!  
                   Wszyscy do stajenki przyjdą  
                   po kolędzie.            
                                                 
                                          /wbiegają wiewiórki/ 
 
Wiewiórka 1:   Usłyszałyśmy aniołów śpiewanie. 
 
 Wiewiórka 2:     Więc przybiegliśmy Jezusa powitać. 
  
 Wiewiórka 1:    Ja, Rudołapka. 
 
 Wiewiórka 2:    Ja, Rudokitka. 
 
Razem:        My wiewióreczki - siostrzyczki. 

 
                                   Dzieci śpiewają, wiewióreczki tańczą. 
                      
                     My wiewióreczki to dwie siostrzyczki. 
                                    Hop, lala, la-la, la-la, la-la. 
                     I napełniamy nasze koszyczki. 
                                    Hop, lala, la-la, la-la, la-la. 
                     Tutaj szyszeczka i tam szyszeczka 
                                    Hop, lala, la-la, la-la, la-la. 
                     Szybko zanieśmy je do żłóbeczka. 
                                    Hop, lala, la-la, la-la, la-la.  
 
Wiewiórka 1:  Wszystko co mamy, orzeszki i szyszki. 
 
Wiewiórka   2: Jezusowi damy. 
 
                   Stawiają koszyczki przed szopką, siadają po bokach. 
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                           Wchodzą trzy pasterki z chlebem i koszem jabłek. 
             
 
Pasterka 2:  Hej, pastereczki! Jak pójdziemy? Z gołą ręką  tam staniemy? 
                   Trzeba dać coś maleńkiemu, dziś w szopie narodzonemu. 
 
 
Pasterka 3:  Nie w Warszawie, nie w Wąchocku. 
                    Tylko u nas tu w Otwocku ! 
                   Jezusowi damy, to co najlepszego mamy.  
                    Oto bochen chleba i słodkie kołacze.  
                    Niechaj mały Jezus z głodu nam nie płacze.  
 
 
Pasterka 4:  Dam ja maleńkiemu piękne jabłuszko 
                     I jeszcze dołożę czyste swe serduszko. 
                     Nawet w zimie pachną Otwockie sosny, 
                     dla Ciebie Jezu, abyś był radosny! 
 
                        Cztery pasterki (jedna z gwiazdą, trzy tańczą). 
 
                            śpiew:         Pastorałka „Kolędnicy” 
 
                    Po zawiei, po śnieżycy, 
                    Białą drogą od tych chat, 
                    Wędrujemy kolędnicy  
                    Rozśpiewani w cały świat. 
 
                    Grzmi kolędą noc wesoła, 
                    Raźno chrupie śniegu skrzyp, 
                    Swojskie twarze dookoła, 
                    Wyglądają spoza szyb.  
 
                   Idziem wsiami, zagonami, 
                   Gdzie nam każdy sercem rad, 
                   Cała Polska śpiewa z nami,   
                   Każda chata, każdy sad. 
                  
                   A witajcież, dobrzy ludzie, 
                   Otwierajcie szerzej drzwi, 
                   Przynosimy wieść o cudzie, 
                   Co po całej ziemi grzmi. 
 
                      Pastereczki biorą dary, kłaniają się Jezusowi, stają po bokach. 
 
  
                      
Anioł: 2.    Zasnął Jezus ze swą matką, aniołki czuwają. 
                   A do żłóbka na  wielbłądach królowie zjeżdżają. 
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                      Wchodzą trzej królowie z darami: mirrą, kadzidłem i złotem. 
 

 
Kacper:      Gwiazda nas tu prowadziła, do twej biednej szopy,  
                   Składam dar swój oraz serce pod Twe małe stopy.   /ukłon/ 
 
 
Melchior:   Ja, z kadzidłem swoim, 
                   klękam przed Tobą, mój Panie.      /ukłon/ 
 
 
Baltazar:    Przyjmij  Dziecię małe -  złoto i korony,    
                   Tyś jest Królem tego świata, przyjm nasze pokłony.  
 
                   Króluj nam Jezu, zawsze i wszędzie, 
                   Twe słowo zawsze prowadzić nas będzie.      /ukłon/ 
 
                      
  Królowie składają dary, stają po bokach. 
                           
Dzieci ustawiają się w trzech szeregach i  śpiewają kolędę 
 na melodię  „Pójdźmy wszyscy...” 
 
 
 
                    Zostań Jezu mym braciszkiem,  
                        Podzielę się z Tobą wszystkim.  
                    Dam Ci swoje klocki lego,                 /bis 
                    Dam Ci misia pluszowego. 
                                                                                                                                                          
                        Będę Cię n rączkach nosić, 
                        Nie daj się Jezuniu prosić.  
                        W mym łóżeczku miejsce zrobię,       /bis 
                        Będziesz pięknie sypiał sobie. 
 
                 My w  (*Otwocku)  tu mieszkamy, 
                 Pięknie Jezu Cię witamy. 
                 Bardzo Jezusa pragniemy,      /bis 
                 I na zawsze Ciebie chcemy.  
 
                   

• wskazane jest podanie nazwy swojej miejscowości 
 
 
                              Wspólny ukłon 
 
 
 

KONIEC 
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Kolędy polskie /płyta/ 
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