
„CZEKAJĄC NA MIŁOŚĆ” – świąteczne przedstawienie 

w naszej szkole – 22.12.2022  

Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przygotowali świąteczny spektakl z elementami 

tradycyjnych jasełek. To opowieść o niezwykłej wędrówce młodego człowieka w poszukiwaniu 

dobra i prawdziwej miłości. Jest to przedstawienie o silnym oddziaływaniu dydaktycznym czy 

wręcz moralizatorskim. Boże Narodzenie to czas  radości i miłości, ale czy dla każdego? W ten 

świąteczny czas zapraszamy wszystkich do przeciętnego domu i codziennego życia pewnej 

rodziny, gdzie jak to przed świętami … pranie, sprzątanie, gotowanie, a do tego między 

zapracowanymi rodzicami plącze się dziecko wiecznie znudzone, marudzące i przeszkadzające. 

Bohater - mały chłopiec – poszukujący miłości wśród bliskich spotyka się z obojętnością 

dorosłych i odrzuceniem przez rówieśników. Młodemu niczego w życiu nie brakuje, jednak gdy 

staje się dorosłym człowiekiem nadal jest samotny i zagubiony wśród ludzi , podobnie jak 

kiedyś w dzieciństwie. Nadzieję, wiarę i miłość przywraca Młodemu wędrówka do żłóbka i 

spotkanie Dzieciątkiem Bożym. Nie zabraknie tu odwiecznej walki dobra ze złem, powagi i 

dobrego humoru. A wszystko to dzieje się w świątecznej  atmosferze, pięknych kolęd, 

nastrojowej muzyki, roziskrzonych choinek i anielskich skrzydeł. Nauczyciele i uczniowie 

wcielili się w role biblijnych postaci i współczesnych bohaterów. Aktorską pomocą służyli 

również rodzice naszych uczniów.  

Szczególne podziękowania należą się rodzicom uczniów klasy 1B za sprawne przygotowanie 

znakomitych kostiumów dla najmłodszych aktorów tego spektaklu.  

 

Przedstawiamy krótką fotorelację z prapremiery przedstawienia, która miała miejsce w naszej 

szkole 22 grudnia 2022. Wkrótce kolejne prezentacje spektaklu dla mieszkańców Rzyk i 

rodziców naszych uczniów. Zapraszamy! 

Scenariusz i reżyseria: Ewa Demczuk 

Występują: Dyrekcja, Ksiądz i Nauczyciele ZSS w Rzykach, Uczniowie i Uczennice klasy I B, 

Uczniowie i Uczennice klasy VI B, W roli Króla i Św. Józefa Ojcowie uczniów.  

 



  

 

  W pewien świąteczny wieczór w domu pojawił się Archanioł… 

 



 

„Czekam na miłość” – niestety nikt nie widzi i nie słyszy młodego człowieka. Mamy święta, 

jest tyle spraw na głowie! 

 

Spotkanie z ojcem nie spełnia Jego oczekiwań.  

 



 

Kumpel, wyśmiewa, oszukuje i zostawia… 

 

Archanioł odwiedza Piekło …  

 



… i próbuje przekonać diabły, ze ludzie są dobrzy 

 

Heroda spotka zasłużona kara. 

 

 



 

Czy Młody odnajdzie miłość? Czy odnajdzie drogę do domu i Boga?  

 

Po długiej wędrówce przy żłóbku spotykają się królowie, pasterze, kolędnicy … i Młody. 

 

 

 


