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Wizja celu:  

Kiedy pisałam ten scenariusz, towarzyszyła mi myśl o przekazaniu tego, że Jezus, 

przychodząc na świat, przyszedł do naszej codzienności i do wszystkich naszych problemów. 

Jednak jego przyjście nie jest równoznaczne z tym, że On te problemy zabiera, ale że jest z 

nami w tym cierpieniu i daje siłę, łaskę, czyni małe cuda.  

Poprzez poniższe scenki chciałam pokazać jak najbardziej realnie, co często dzieje się w 

domach naszych rówieśników, sąsiadów, znajomych. Pan Bóg jednak nie działa wbrew woli 

człowieka i nie przemienia cierpienia bez jego aktu woli i chęci do zmiany. Często jednak 

zsyła łaskę, która powoli doprowadza do rozwiązania danej sytuacji pod warunkiem, że 

człowiek chce z nią współpracować. O tym właśnie są te jasełka.  

Przedstawienie jest połączeniem dwóch technik teatralnych: teatru cieni i odgrywania scen. 

Podczas odgrywania teatru cieni trzeba zadbać najbardziej o rekwizyty potrzebne do danej 

sceny oraz zwrócić uwagę na płynne, wręcz taneczne poruszanie się na scenie. Na próbach 

należy zwrócić uwagę, czy aktorzy na scenie są ustawieni w dobrej odległości od źródła 

światła i od prześcieradła bądź białego materiału na który będzie padał cień. Trzeba również 

zwrócić uwagę na to, aby aktorzy ustawiali się bokiem do prześcieradła tak, aby ich cień nie 

zlewał się.  

AKT I  

Akt ten będzie zbiorem kilku scen przedstawiających cierpienie, które dzieje się wokół nas 

i niejednokrotnie dotyka też nas. Po każdej scenie aktorzy zastygną w bezruchu i będą czekać 

aż do skończenia ostatniej sceny. Następnie zgaśnie światło, kurtyna zasłoni się. Kontynuacja  

i rozwinięcie tych scen nastąpi w akcie III.  

Na scenie rekwizyty i aktorzy są ustawieni już na scenie w różnych miejscach sceny. Tak, aby 

wyraźnie było zaznaczone to, że są to różne wątki, różne historie. Dopóki konkretna scena nie 

będzie odgrywana, aktorzy czekają w bezruchu i po zakończeniu sceny również czekają 

w bezruchu do skończenia wszystkich scenek.  

Scena 1  

Na scenie znajduje się stół i dwa krzesła. Mężczyzna (Tomasz) siedzi przy stoliku i pije 

alkohol (butelka wódki). Nie jest jeszcze mocno odurzony. Zza kulis wychodzi jego żona 

(Magda), z entuzjazmem zaczyna mu opowiadać, jak minął jej dzień, po czym wchodzi do 



„kuchni”, gdzie jej mąż siedzi przy stole i pije. Magda okazuję zaskoczenie, jednak nie jest to 

pierwsza taka sytuacja w jej domu. Nie mówi już nic więcej do Tomka, odwraca się 

i przechodzi do osobnego pokoju i siada w fotelu. Obok fotelu znajduje się mała półka 

z książkami, lampką i wśród książek znajduję się również Biblia. Na początku Magda siada 

w fotelu i jest wyraźnie smutna, rozczarowana. Podkurcza kolana do klatki piersiowej i siedzi 

tak, patrząc w jeden punkt. Zaczyna szlochać. W tym samym czasie pokazane jest jak Tomek, 

będący w kuchni cały czas, pije alkohol.  

Aktorzy zastygają w bezruchu.  

Scena 2 

W innym miejscu scena ucharakteryzowana jest na peron np. w Krakowie. Pod napisem 

„Kraków” stoi ławka na której siedzi bezdomny. Jest w samym swetrze i jest mu zimno. Obok 

niego przechodzą spieszący się ludzie z walizkami, torbami. Ubrani są w czapki, zimowe 

kurtki, płaszcze. Wielu z nich patrzy na zegarek, biegnie. Wyraźnie się spieszą. Bezdomny 

próbuje zagadać do niektórych, ale jest ignorowany. Ludzie rozchodzą się. Bezdomny zastyga 

w bezruchu.  

Scena 3  

Mężczyzna siedzi przy biurku i pisze coś na laptopie, nagle podchodzi do niego jego synek 

i podaje mu książkę i prosi, żeby mu poczytał. On mówi, że nie ma czasu, że nie może mu 

teraz go poświęcić. Dziecko nie ustępuje, tato zaczyna mówić stanowczym głosem, żeby syn 

nie zawracał mu głowy bo właśnie pracuję, żeby zarobić pieniądze, żeby on miał co jeść. 

Dziecko robi smutną minę i pyta „To co w takim razie mam robić?” Tato odpowiada: „Masz, 

weź moją komórkę i pograj sobie”. Podaję dziecku telefon, ono siada na podłodze i wciąga się 

w grę. Słychać wyraźnie melodyjkę tej gierki i widać, jak dziecko wpatrzone jest w ekran 

telefonu. Aktorzy zastygają.  

Scena 4  

Nastoletni chłopak siedzi na ławce w parku z koleżanką i czytają książki. Nagle dzwoni 

telefon do chłopaka i zza sceny odzywa się męski głos:  

 

Lekarz: „Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Nowak i jestem lekarzem w Wojskowym 

szpitalu klinicznym w Krakowie. Czy rozmawiam z Panem Krzysztofem Gruzem?” 



Chłopak: „Tak, rozmawialiśmy już w szpitalu, kiedy odwiedzałem moją matkę. O co chodzi 

Panie doktorze? Co się stało? Coś nie tak z moją mamą?” 

Lekarz: „Panie Krzysztofie, czy ma Pan możliwość przyjechania teraz do szpitala? 

Chciałbym z Panem porozmawiać, ale nie przez telefon. 

Chłopak: „Panie doktorze, czy z moją mamą wszystko w porządku? Co z nią? Jak ona się 

czuje?” 

Lekarz: „Proszę Pana, jak szybko może Pan być u nas na oddziale?” 

Chłopak: „Panie doktorze czy moja matka żyje?” 

Zapada głucha cisza. Po czym lekarz przez telefon mówi:  

Lekarz: „Przykro mi Panie Krzysztofie, ale Pana mama zmarła o 14:12, robiliśmy wszystko 

co w naszej mocy, jednak choroba nowotworowa była już w tak zaawansowanym stadium, że 

nie dało się nic więcej zrobić. Bardzo mi przykro. Proszę przyjąć moje szczere kondolencje.” 

Chłopak: „Dobrze. Zaraz tam będę.”  

Chłopak rozłącza się i zaczyna płakać. Zastyga w bezruchu. 

Kurtyna zasłania się, aktorzy schodzą ze sceny, zbierają rekwizyty. Przechodzimy do aktu II.  

AKT II – Teatr cieni 

Scena 1 

Zwiastowanie.  

Od lewej strony prześcieradła na scenę wchodzi Maryja. W ręku trzyma kamienną stągiew 

i inne gliniane naczynie, którym nalewa wodę z jakiegoś oczka wodnego do stągwi. Nagle od 

drugiej, prawej strony powoli podchodzi do niej anioł. Można wtedy zrobić efekt i oświetlić 

go dodatkowym światłem. Anioł kłania się Maryi. Maryja przestrasza się i upuszcza stągiew. 

Anioł gestami przekazuje jej radosną nowinę o poczęciu Jezusa w jej łonie. Maryja pokazuje 

gestami przerażenie, wstrząśnięcie. Anioł kładzie jej rękę na głowie, a Maryja się uspokaja. 

Anioł zabiera rękę i wtedy Maryja kiwa głową. Anioł odwraca się i schodzi ze sceny prawą 

stroną. Maryja zostaje na scenie i delikatnie łapie się za brzuch. Światło gaśnie.  

Proponowana muzyka do całej scenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=n88MReEC27k&list=RDX6T_HpJ8pW0&index=11 

Do 2:06  

https://www.youtube.com/watch?v=n88MReEC27k&list=RDX6T_HpJ8pW0&index=11


Scena 2 

Maryja odwiedza krewną swoją Elżbietę.  

Światło zapala się. Scena za prześcieradłem jest jakby podzielona rekwizytem 

przypominającym drzwi. W proporcjach  ¾ na ¼ . Z prawej strony (czyli tam gdzie jest  ¼  

miejsca) na scenę wchodzi Maryja i puka  do drzwi. Po drugiej stronie do drzwi podchodzi 

Elżbieta, cieszy się i wprowadza Maryję za drzwi. Przytula ją mocno do siebie. Zaczynają 

rozmawiać, gestykulując. Maryja pokazuje ręką na niebo i opowiada jakby całą historię 

zwiastowania. Kiedy kończy, łapie się za brzuch i Elżbieta również dotyka jedną dłonią jej 

brzucha, po czym łapie ją za ramię i zaprowadza na ławeczkę i siadają. Muzyka cichnie. 

Światło gaśnie.  

Proponowana muzyka: 

https://www.youtube.com/watch?v=JbjzPKTfjlc&list=RDX6T_HpJ8pW0&index=21 

Najpierw leci sama muzyka od 0:50 do 1:02, potem Maryja wchodzi na scenę i puka do 

drzwi. Scenka trwa do 3:20.  

Scena 3 

Spis ludności w całym kraju. 

Aranżacja wnętrza pozostaje ta sama. Maryja i Józef siedzą na ławce i przytulają się do siebie. 

Od prawej strony na scenę wchodzi żołnierz rzymski, i puka do drzwi. Maryja wstaje, a Józef 

podchodzi i otwiera drzwi. Żołnierz rozwija zwój i czyta rozporządzenie cezara augusta, aby 

przeprowadzić spis ludności. Józef wysłuchuje wszystko, co żołnierz ma do powiedzenia, 

żołnierz zaznacza gestem, że już skończył, odwraca się i odchodzi. Józef podchodzi do Maryi 

i łapie ją za rękę, schodzą ze sceny lewą stroną. Światło gaśnie.  

Proponowana muzyka:  

https://www.youtube.com/watch?v=uj9BihmugmI&list=RDX6T_HpJ8pW0&index=22 

Rozpocząć od 0:30, w sekundzie 0:44 niech żołnierz podejdzie do drzwi i zacznie pukać, do 

minuty 1:20 niech czyta rozporządzenie, później odchodzi. Na minucie 1:58 Józef zamyka 

drzwi i podchodzi do Maryi. Scena może trwać do 2:20, przy czym muzykę należy stopniowo 

wyciszać.  

https://www.youtube.com/watch?v=JbjzPKTfjlc&list=RDX6T_HpJ8pW0&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=uj9BihmugmI&list=RDX6T_HpJ8pW0&index=22


Scena 4 

Nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

Maryja i Józef przechodzą powoli od prawej do lewej i przez scenę. Józef ma w ręku długą 

laskę. Znikają po drugiej stronie, schodząc ze sceny. Muzyka wycisza się, ale wciąż gra. 

Światło gaśnie. W ciemności przechodzą z powrotem na prawą stronę sceny. Światło zapala 

się i sceneria się zmieniła, bo z lewej strony są znowu wstawione drzwi. Maryja i Józef 

dochodzą do drzwi i pukają, zza sceny po lewej stronie podchodzi do drzwi mężczyzna, 

otwiera tylko małe okienko przez które widać twarz  i w ten sposób rozmawia z Józefem. 

Józef tłumaczy mu, gestykulując, że Maryja jest brzemienna i potrzebują noclegu. Mężczyzna 

nie zgadza się na przyjęcie ich. Zamyka okienko. Józef zasmuca się, spuszcza głowę, odwraca 

się w stronę Maryi, która trzyma się za brzuch. Po drugiej stronie mężczyzna stoi i nagle 

otwiera jakby drzwi i zaczyna tłumaczyć coś Józefowi. Wychodzi do nich na zewnątrz i 

pokazuję im jakieś miejsce ręką, Józef i Maryja idą już sami na prawą stronę sceny i schodzą 

z niej. Światło gaśnie.  

Proponowana muzyka:  

https://www.youtube.com/watch?v=CkkFMoLiGL8&list=RDX6T_HpJ8pW0&index=18 

Na sekundzie 0:47 należy wpleść ten moment, kiedy gospodarz zamyka okienko przed 

Józefem, a on zrezygnowany odwraca się w stronę Maryi. Można nawet zatrzymać nagranie, 

tak, żeby wydłużyć tą chwilę ciszy. Scenka kończy się na minucie 1:07 i wtedy w ciszy Józef 

i Maryja schodzą ze sceny.  

Scena 5 

Narodzenie Jezusa 

Na prześcieradle powinien być widoczny cień siana. Po prawej stronie stoi żłób. Na środku 

stoi Józef, a po scenie chodzi Maryja i tuli dziecko do siebie, po czym podchodzi do Józefa, 

cieszą się razem przytulają, Maryja podaje Jezusa Józefowi i razem kładą najpierw siano do 

żłoba, a potem małego Jezusa. Maryja ściąga z głowy rąbek i przykrywa nim Jezusa. 

Obydwoje wpatrują się w małe dziecko. Muzyka cichnie, światło gaśnie.  

Proponowana muzyka:  

https://www.youtube.com/watch?v=rDVpUUMj7gw&list=RDX6T_HpJ8pW0&index=27 

https://www.youtube.com/watch?v=CkkFMoLiGL8&list=RDX6T_HpJ8pW0&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=rDVpUUMj7gw&list=RDX6T_HpJ8pW0&index=27


W sekundzie 0:56 rozpoczyna się ta scena, kiedy Maryja przekazuje Jezusa Józefowi 

i wyścielają żłób sianem, a w minucie 1:17 kładą Jezusa do żłoba. Scena trwa do 1:58, pod 

koniec muzyka stopniowo wycisza się.  

AKT III 

Na scenie panuje ciemność. Recytator czyta wiersz Adama Mickiewicza:  

Bóg nic darmo nie daje, lecz wszystko otwiera, 

I każdy z Boga tyle, ile chce, zabiera. 

Cierpi człowiek, bo służy sam sobie za kata; 

Sam sobie robi koło i sam się w nie wplata. 

Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, 

Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. 

Do nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie: 

Nie znajdzie Boga, kto go szuka tylko w niebie. 

Kto pragnie wieczne słowo w głębi własnej duszy 

Sam wyraźnie usłyszeć, niech wprzód zamknie uszy. 

 

Chwila milczenia i zadumy. W tle można puścić tę muzykę:  

https://www.youtube.com/watch?v=vAeRzW98IFw&list=RDX6T_HpJ8pW0&index=33 

Na scenie za kurtyną ustawiamy wszystkie rekwizyty i aktorów tak, jak byli ustawieni w akcie 

I. Są oni w tych samych zastygniętych pozycjach. Kurtyna odsłania się. Zza kulis wychodzi 

Maryja z dzieciątkiem na rękach i św. Józef. Oświetla ich dodatkowy reflektor i wodzi za nimi 

gdziekolwiek idą.  

Scena 1 

Święta rodzina podchodzi do Magdy i Tomka. Maryja najpierw łapie za ramię Magdę. Magda 

jakby ożywa i znowu szlocha. Kiedy ona tak płacze, Maryja z Józefem podchodzą do Tomka 

i również łapią go za ramie. Tomek zaczyna nalewać sobie kolejny kieliszek, po czym 

odwraca się w stronę pokoju w którym płacze Magda. Następnie odwraca się z powrotem 

https://www.youtube.com/watch?v=vAeRzW98IFw&list=RDX6T_HpJ8pW0&index=33


w kierunku stołu i odsuwa kieliszek wraz z butelką. Okazuje gest zrezygnowania, załamania, 

smutku i zaczyna głośno modlić się: „Boże ja nie chce taki być, ale to już zaszło tak daleko, 

że nie potrafię nic z tym zrobić.”  

Magda w pewnym momencie wstaje i z półki z książkami zabiera ulotkę, podchodzi do 

Tomka i pokazuje mu ją, mówiąc:  

Magda: Byłam dzisiaj w fundacji i opowiedziałam o naszym problemie. Nie mam siły, 

rozumiesz? Czy ty wiesz, że jesteś uzależniony? Nie będę Cię dłużej prosić o to, żebyś 

poszedł na terapię. Jesteś moim mężem i pomimo wszystko kocham Cię, ale dłużej tego nie 

wytrzymam. Albo pójdziesz na terapię, albo rozstaniemy się. Możesz jeszcze uratować to 

małżeństwo. Decyzję podejmij do jutra.  

W tej scence chodzi o to, żeby pokazać, że Jezus wchodzi w życie i rodzi się w życiu 

chrześcijan przez takie małe sytuacje, które doprowadzają do decyzji. Sytuacje, które 

rozpoczynają jakiś proces.  

Scenka może skończyć się tak, że Tomek nie składa Magdzie żadnych deklaracji, ale wyraża 

przez swoją postawę, że pojął to, że rani swoją żonę i że jest uzależniony.  

Maryja i Józef zostają na scenie, a małżeństwo przechodzi za kulisy w momencie, kiedy święta 

rodzina podchodzi do następnych osób.  

Scena 2  

Maryja i Józef podchodzą do bezdomnego, który siedzi na ławce. Maryja łapie go za ramię 

i on nagle ożywa. Co jakiś czas obok niego przechodzą ludzie – tłum na peronie. Bezdomny 

wciąż próbuje zagadać kogoś o coś do jedzenia. Nagle podchodzi do niego człowiek 

pracujący jako streetworker i rozpoczyna rozmowę.  

Streetworker: Dzień dobry Panu. Nazywam się Maciek, jestem pracownikiem organizacji 

pomagającej osobom będącym w kryzysie bezdomności. Czy czegoś Pan potrzebuje? Proszę, 

niech się Pan poczęstuję kanapkami i ciepłą herbatą. Gdzie Pan spędza noce? 

Bezdomny: Śpię w pustostanach na ulicy Twardowskiego. 

Streetworker: Rozumiem. Mam ze sobą ciepły śpiwór. Proszę. Będzie Panu łatwiej 

przetrwać noc.  



Mężczyzna otwiera śpiwór i okrywa się nim, po czym siada obok streetworkera i chwilę 

spędzają w ciszy i bezdomny nagle mówi do niego:  

Bezdomny: Dziękuję, że zobaczył Pan we mnie człowieka.  

Streetworker: Jak ma Pan na imię? 

Bezdomny: Zygmunt. 

Streetworker: Jaka jest Pana historia? Dlaczego się Pan znalazł na ulicy? 

Bezdomny: Nie jestem alkoholikiem. To nie przez alkohol. Popadłem w długi. Kiedyś 

miałem wspaniały dom i kochającą rodzinę. Wie Pan, nie było idealnie, mieliśmy jakieś małe 

problemy. Pracowałem jako ochroniarz w sklepie. Dobrze zarabiałem. Zwolnili mnie, bo 

kiedyś kilku młodzieniaszków ukradło od nas coś drogiego, a ja nie byłem w stanie ich 

dogonić. Szef powiedział, że jestem za stary na tą robotę i zwolnił mnie. I wtedy się 

zaczęło… Nie chcieli mnie nigdzie przyjąć, bo na każdą pracę byłem już za stary, nie byłem 

w stanie utrzymać rodziny, opłacać rachunków… Wtedy żona zatrudniła się jako opiekunka 

osób starszych, a ja nie wytrzymałem tego wszystkiego psychicznie i załamałem się. 

Popadliśmy w długi, a ja zamiast ratować sytuację, zostawiłem moją żonę z tym wszystkim 

i opuściłem ich. W taki sposób znalazłem się na ulicy… 

Streetworker: Panie Zygmuncie, jest dla Pana szansa. Możemy Panu pomóc skontaktować 

się z rodziną, znaleźć pracę, podnieść kwalifikacje, po prostu wyjść z kryzysu bezdomności. 

Będę się tutaj jeszcze pojawiał. Niech Pan przemyśli to, co Panu powiedziałem, czy chce Pan 

wrócić do normalnego życia i przyjąć naszą pomoc, czy już do końca życia mieszkać w 

pustostanie… Do widzenia Panie Zygmuncie! 

Bezdomny mocno zaskoczony odpowiedzią streetworkera odpowiada zamyślonym tonem:  

Bezdomny: Do widzenia! 

Scena 3 

Tym razem Maryja i Józef podchodzą do zapracowanego ojca i dziecka, które gra na 

telefonie. Maryja z małym Jezusem na rękach dotykają ojca za ramię. Ojciec ożywa. Wciąż 

pisze coś na laptopie. Dziecko gra na telefonie. Słychać dźwięki wydawane przez grę. Nagle 

dzwoni telefon. Ojciec odbiera.  

Ojciec: Tak? Słucham? 

Wychowawczyni: Dzień dobry! Nazywam się Anna Gruzik. Dzwonię z taką delikatną 

sprawą. Chciałabym porozmawiać o Państwa synu. Celowo dzwonię do Pana, ponieważ 



myślę, że lepiej jak porozmawiamy o tym bezpośrednio. Mianowicie chodzi o to, że Pana syn 

w szkole nie zawsze jest posłuszny wydawanym poleceniom. Bardzo emocjonalnie reaguje na 

rozmowy. Zaczyna wtedy płakać dość nieadekwatnie względem sytuacji, często chowa się 

pod stół i krzyczy wtedy, że tęskni za tatą. Nie jestem w stanie go wtedy uspokoić i ciężko mi 

jest potraktować go indywidualnie, kiedy jednocześnie musze zająć się 20-osobową klasą. Nie 

wiem, o co może chodzić Jasiowi, zwłaszcza że nic mi nie wiadomo, żeby Pan wyjeżdżał 

i był nieobecny w domu. Proszę mi wybaczyć tą ingerencję, ale ta sytuacja powtórzyła się 

kilka razy i mocno mnie to zmartwiło.  

Ojciec: Dziękuję za to, że mi Pani o tym powiedziała. Spróbuję jakoś temu zaradzić. Proszę 

poinformować mnie następnym razem, jeśli takie sytuacje będą mieć jeszcze miejsce. Do 

widzenia!  

Wychowawczyni: Do widzenia! 

Ojciec po odłożeniu słuchawki telefonu patrzy na swojego syna, który bez przerwy gra na 

telefonie. Zamyka laptopa i siada obok niego, pytając czy nadal chce, żeby tata mu poczytał. 

Chłopiec z entuzjazmem odkłada telefon i podaję książkę tacie. Tato łapie go za rękę i prosi, 

żeby przeszli do jego pokoju. Obydwaj schodzą ze sceny.  

Scena 4 

Maryja z Jezusem i Józef podchodzą do chłopaka i dziewczyny na ławce. Maryja kładzie dłoń 

na ramieniu chłopaka, który płacze i przeżywa śmierć matki. Jego koleżanka próbuje go 

przytulać i okazywać mu wsparcie, a on nie bardzo chce to przyjąć. Nagle dziewczyna mówi 

do chłopaka spokojnym, współczującym głosem.  

Dziewczyna: Krzysiek, normalnie nie odważyłabym Ci się tego powiedzieć, ale wiem, że 

jesteś osobą wierzącą… Bardzo Ci współczuję, naprawdę bardzo… i wiem, że przeżywasz 

teraz ogromny ból. Pojadę z Tobą do szpitala – nie chce żebyś był tam sam. Pamiętaj, że 

możesz na mnie liczyć w tej sytuacji i że będę się za Ciebie modlić, żebyś miał siłę przejść 

przez tą sytuację. Jezus jest przy Tobie i wybrał ten moment dla Twojej mamy i powołał ją do 

pełniejszego życia już tam w Niebie. A tam nie ma już cierpienia, płaczu, grzechu. Ona teraz 

tam przeżywa wieczne szczęście i jest przy Jezusie, a przez to jeszcze bliżej Ciebie, tylko że 

nie fizycznie, a duchowo. Masz teraz w niebie swojego orędownika. Pamiętaj o tym. 

Chłopak zamyślony ociera łzy i patrzy na swoją koleżankę i mówi do niej.  



Krzysztof: Dziękuję Ci za te słowa. Masz rację, ona jest w niebie i już nie cierpi. Teraz jest 

szczęśliwa w Bogu. 

Chłopak wciąż płacze, jednak przestaje już histeryzować. Koleżanka obejmuje go za ramię 

i mówi, żeby pojechali już do szpitala. Powolnym krokiem schodzą ze sceny.  

Dialog ten jest dość prosty, ale pokazuje prawdę o śmierci naszych bliskich i że Jezus 

współczuję nam z powodu straty; rodzi się w nas poprzez posyłanie nam wsparcia 

i umacnianie nas w tych trudnych chwilach.  

 

Zakończenie 

Maryja przytulająca dzieciątko i Józef pozostają na środku sceny. W tle zaczyna grać kolęda 

Dzisiaj w Betlejem (ważne, żeby nie była zaśpiewana tak bardzo skocznie, tylko bardziej 

spokojnie). Powoli pojedynczo na scenę zaczynają wchodzić aktorzy z poszczególnych 

scenek. Najpierw Magda i Tomasz, trzymając się za ręce, stają obok świętej rodziny. Potem 

Bezdomny ubrany w czyste ubrania i streetworker. Następnie ojciec z synem na rękach. Na 

koniec chłopak z dziewczyną. Wszyscy stają na środku sceny, dookoła Maryi i Józefa, 

i dołączają do śpiewania kolędy. W niewielkim odstępie czasu na scenę wychodzą również 

aktorzy biorący udział w teatrze cieni. Po zakończeniu śpiewania kolędy aktorzy kłaniają się 

i schodzą ze sceny.  

 

 

 

 


