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Scenariusz montażu słowno – muzycznego „Krzyżacy – nowe zagrożenie wolności” . Obchody Europejskich 

Dni Dziedzictwa 2013. 

 

Scena I 

Szum drzew, śpiew ptaków, szum płynącej rzeki, rechot żab, na boso chodzące dziewczę w długiej białej sukience. 

Dziewczę: 

Wiatr marszczy jeziora, 

Falą o brzeg uderza,  

Zielone łąki, pola,  

Biały bocian przemierza. 

A na rozstajnych drogach 

Świeci chylą swe czoła, 

Nocą w blasku księżyca 

Samotny puszczyk woła. 

Łąki pachnące sianem, 

Żywicą leśne knieje, 

Mleczną mgłę nas jeziorem 

Poranny wiatr rozwieje. 

Taka jest nasza ziemia, 

W legendach malowana, 

Zielonym wieńcem lasów 

Historia zapisana. 

 

Na scenie stoi biurko kronikarza, zydel i mały stołek, w głębi podest, na którym stoi tron. W rogach sceny znajdują się 

namioty polowe: polski i krzyżacki, przy nich chorągwie obu stron. Tło stanowi pejzaż - pola, drzewa. Na tle muzyki 

wchodzi kronikarz z księgami i piórem. Siada przy biurku, pisze, po chwili zaczyna głośno czytać. 

 

Kronikarz: 

W Roku Pańskim 1381, we wtorek przed dniem Św. Ambrożego Wielki Mistrz Krzyżacki Winryk  von Kniprode ważną 

dla losu miasta decyzję podejmuje i akt lokacyjny z oficjalną nazwą Nydenburg miastu nadaje.  

 

Winryk von Kniprode staje na podeście i odczytuje akt lokacyjny miasta, po czym zawiesza akt lokacyjny  

i herb na murze miasta. 

 

Akt Lokacyjny 

„My, brat Winrych von Kniprode, Wielki Mistrz Zakonu Szpitala Świętej Marii Domu Niemieckiego Jerozolimie, czynie 

wszystkim wiadomy a do wiadomości list ten, którzy go widzą albo słyszą na głos czytany, że My z woli i rady nasze 

obwieszczenie wydajemy, ze nasze miasto zwane Nidzica, z naszym wiernym Hannussem Gransem, tym samym 

wójtem ustanowionym i miastu i mieszkańcom oddajemy 40 łanów do wolnego dysponowania w obrębie granic,  

w które oni z naszym bratem zostali wprowadzeni, według prawa chełmińskiego są wolne, dziedziczne i wiekuiście 

nadane”. 

 

Kronikarz: 



~ 3 ~ 

 

W Roku Pańskim 1410, 8 lipca król polski Władysław ruszywszy z wojskiem, przybył pod zamek  

i miasto Nidzica. Mimo iż otaczające je bagna znakomicie dostępu do niego broniły, to niezwłocznie poddało się 

królowi. Stało się tak, bowiem oddziały marszałka zakonnego i komtura ostródzkiego na krótko przedtem ruszyły  

w stronę Lubawy. W tym czasie załogę zamku nad rzeką Nidą stanowiło kilku starszych braci zakonnych, jakikolwiek 

opór nie miał sensu. Przez siedem dni król Władysław odpoczywał na zamku i opracowywał strategię dalszej wojny  

z Zakonem. 

 

Przy stole siedzą król Władysław Jagiełło, Witold, rycerze. 

 

Król Władysław Jagiełło:  

Rycerstwo ciężkozbrojne ruszy ostatnie, najpierw Tatarzy i jazda litewska. Litwini i Tatarzy zwiad uczynią, czy nam 

jakich zasadzek nie zgotowano. 

 

Rycerz: 

Wódz nie powinien wdawać się w tłum walczących bo nie mógłby prowadzić walki. Według wschodnich zwyczajów 

wódz ze wzgórza kieruje bitwą wtedy wszędzie okiem dociera.  

 

Król Władysław Jagiełło:  

Tak, na wschodzie tak walczą. Już czas zebrać posiłki i ruszyć w drogę.  

 

Rycerz: 

Jak się nazywa ta wioska za którą jest obóz krzyżacki? 

 

Król Władysław Jagiełło:  

Grunwald 

 

Król krzyżuje miecze nad głową, w jego ślad idą polscy rycerze – unoszą broń gotową do walki.  

 

W tle Bogurodzica, król modli się: 

Król Władysław Jagiełło: 

Najłaskawszy Boże, Ty, który znasz tajne zamiary wszystkich serc, widzisz z niebios, że obecną wojnę, przed którą 

stoję, podjąłem z musu w imieniu Twoim, ufny w Twą pomoc. Za wszelką cenę pragnąłem zachować pokój ze 

wszystkimi chrześcijanami, a szczególnie Krzyżakami, mimo że byłem na nich bardzo zagniewany z ich winy,  

z powodu ohydnego zagarnięcia ziem mojego Królestwa. Skoro jednak moje słuszne i zgodne z prawem warunki 

zostały odrzucone, jestem przekonany, że u tych wyniosłych zarozumialców nie uzyskam pokoju inaczej, jak tylko 

zbrojnie i żelazem. 

 

Król klęka. 

W imię więc Twoje dla obrony sprawiedliwości i mojego narodu podnoszę ten sztandar. Ty, Najmiłościwszy Boże, 

zechciej być dla mnie i mego ludu łaskawym obrońcą i pomocnikiem, i pozwól domagać się pomsty za krew 

chrześcijańską, tą, którą wylano i tą, która musi być wylana nie z mojej ręki, ale z rąk moich wrogów, co wywołali  

i podsycają tę wojnę.  
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Muzyka oddająca odgłosy bitwy. Na scenie pojawiają się uzbrojeni rycerze polscyi krzyżaccy. Stają po przeciwnych 

stronach sceny przy namiotach, tworząc obozy. Do klęczącego króla podchodzą wielki książę litewski Witold i marszałek 

dworu, książę kładzie królowi rękę na ramieniu, dając znak, że czas rozpocząć bitwę. Król wstaje, dostojnicy pomagają 

mu zdjąć płaszcz, zostaje w kolczudze, podchodzi do polskich rycerzy. 

 

W tle słychać bitwę, szczęk oręża. 

 

Rycerz: 

Był lipcowy dzień. 

Dwie armie potężne,  

Zakute w pancerze 

Stanęły naprzeciwko siebie, 

Pod Grunwaldem. 

Polscy rycerze mężni, silni jak niedźwiedzie. 

Litwini, Żmudzini, Tatarzy 

Z orłem na piersiach do walki stanęli. 

Król znany – mądry Jagiełło, 

Kilka mszy przed bitwą odprawił. 

Ufał Bogu, że z Nim wygramy. 

Krzyżacki mistrz zakonu Ulrich Von Jungingen, 

Porywczy szaleniec dał rozkaz do ataku  

– ,,Uderzyć zmiażdżyć wroga!?? 

Polscy rycerze z pieśnią Maryi Dziewicy 

Na ustach, do walki ruszyli. 

Krzyżacy dzielnie się bronili, 

Lecz rycerze Polscy w bojach byli zaprawieni. 

W pył Krzyżaków zmiażdżyli. 

Po bitwie słychać było jęki rannych, 

Pełno usłanych, zastygłych ciał. 

Wielkie cmentarzysko. 

Pozabijane, ranne konie. 

Smród od rozkładających się ciał, zakutych w zbroje. 

Krzyżackie chorągwie zostały zdobyte, 

A na nich leżało ciało Mistrza Krzyżackiego. 

Jak dzikie zwierzę ugodzonego przez chłopów. 

Jagiełło król roztropny i mądry, 

Powiedział: 

,,Oto jest ten, który jeszcze dziś rano mniemał się, być wyższym nad wszystkie mocarze świata?? 

 

 

 

Zjawa: 

Wracam do dom ze snów, z dali… 

Z dali, hen z zaświatów, zaświatów prochów 
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Niosę dań, orężną dań… 

Na głos mój ty będziesz drżał; 

Grunwald, miecze , król Jagiełło 

hajno się po zbrojach cięło, 

a wichr wył i wył i wiał. 

Tam to jest… Olbrzymów dzieło… 

Witold, Zawisza , Jagiełło… 

Tam to jest………………… 

Z pobojowiska 

zbroja się w skibach błyska 

żeleźce, połamane groty, 

z trupów zapora 

z trupów wał  

rycerski zgotowiony stos 

ofiarnica. 

Łzy mnie pieką 

Łzy mnie pieką 

Czyżbym ja tam być chciał […] 

 

Kronikarz: 

Widzieli w czasie bitwy pewni czcigodni i pobożni ludzie unoszącego się w powietrzu męża dostojnego,  

w biskupim stroju, który wojsku polskiemu – jak długo walczyło – ustawicznie błogosławił, dopóki zwycięstwo nie 

stało się udziałem Polaków. Mniemano, ze był to Św. Stanisław, biskup krakowski, patron Polaków i że dzięki jego 

wstawiennictwu i pomocy, tak świetnie Polacy odnieśli zwycięstwo.  

(okrzyk zwycięstwa) 

 

Kronikarz: 

Legło w tej bitwie po stronie wroga 50 tys., a 40 tys. Pojmano. Poległ nam Wielki Mistrz Zakonu Ulrich von Jungingen. 

Dnia 1 lutego Roku Pańskiego 1411 w Toruniu podpisano pokój, który niestety pozostawił Nidzicę we władaniu 

Krzyżaków.  

 

 

Scena II 

 

Na scenę wchodzą Krzyżacy, zasiadają przy zamkowym stole. 

 

Krzyżak I: 

Pokój wprawdzie stanął ale Jagiełło i Witold są chytrzy i przebiegli. Nie można im ufać. 

 

Krzyżak II: 

Niebawem wznowią działania wojenne. Musimy być gotowi. Tym razem zwycięstwo będzie po naszej stronie. 

 

Scena III 
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Kronikarz: 

W Roku Pańskim 1414 25 lipca w wyniku nowego konfliktu polsko – krzyżackiego armia króla Jagiełły rozpoczęła 

oblężenie Nidzicy. Po dwunastu dniach, na wieść o kapitulacji Olsztyna i Olsztynka obrońcy miasta postanowili 

kapitulować. Oddziały królewskie, przepuściwszy wolno Krzyżaków do Działdowa wkroczyły do miasta, biorąc 

okolicznych rycerzy do niewoli. Zdobycie zamku i miasta wojska królewskie okupiły stratę 400 wojowników.  

 

Na scenę wchodzi zwycięski król, rycerstwo polskie, damy dworu, w tle stół, ławy, obrus długi na stole, król siada na 

tronie, na środku klęcznik, wprowadzono Spytka, słychać Chorały Gregoriańskie. Spytko klęczy przed królem. 

 

Ksiądz:  (czyni znak krzyża) 

In nomine patri et fili et spiritus sancti amen. 

 

Spytko: 

Ja Spytko , syn Ziemowita ślubuję uroczyście w imię Boga Wszechmogącego w Trójcy Jedynego na Krew i Mękę Pana 

Naszego Jezusa Chrystusa, Tobie Królu Władysławie, władco Polski i Litwy hołd przyrzekam i wiernie ci służyć aż po 

kres dni moich, stawać zbrojnie na każde Twe żądanie, walczyć w obronie domeny Twojej i nie spocząć w swych 

staraniach póki wroga doszczętnie nie zniszczę. Amen. 

 

Król Władysław Jagiełło:  

Przyjmuję hołd twój na znak poddaństwa twego i obiecuję ci, że starania o dom twój i rodzinę twoją zawsze mieć 

będę. Syna Twego, gdy wiek męski osiągnie na dwór swój przyjmę i rzemiosła rycerskiego uczyć każę żonie twojej, 

gdy w boju legniesz ojcem będę i na straży majątku twego stać będę. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący  

w Trójcy Jedyny Prawdziwy i Najświętsza Panna Maryja Zawsze Dziewica i Wszyscy święci. 

 

Król bierze od giermka miecz i kładzie go na ramionach Spytka. 

 

Pasuję cię na rycerza , abyś męstwo swe stawiał w boju zawsze w słusznej sprawie, abyś bronił świętej religii 

katolickiej aż do śmierci i niechaj twe silne ramię niesie pomoc i wsparcie słabym, chorym  

i potrzebującym. Zawsze stawaj w obronie honoru swego i Księcia Pana twego. Bądź prawy i mężny. Niech strach nie 

ma dostępu do twego serca. 

 

Król podaje Spytkowi do pocałowania miecz i wręcz mu tarczę. 

 

Herold: /średniowieczny urzędnik dworski/ 

Ogłaszam wszem i wobec tak rycerzom, jak i mieszczanom, że szlachetny Spytko z Malanowa herbu Jastrzębiec 

rycerzem pasowan jest i w poczet panów przyjęty został. 
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Scena IV /Turniej rycerski/ 

 

Słychać Chorały Gregoriańskie, wchodzą rycerze, damy dworu, siadają za zastawionym stołem. 

 

Król Władysław Jagiełło: 

By uczcić on przesławny dzień 6 sierpnia roku Pańskiego 1411. Wszystkich szlachetnych rycerzy wzywam, by  

w szranki stanęli i o laur zwycięstwa na turnieju walczyć chcieli, lecz nie dla próżnej chwały, niechaj wżdy baczenie 

mają, aby przeciwnika swojego pokonać, a nie hańbić się, bo to turniej między chrześcijan, a nie bisurmańska 

swawola. Tak wam powiadam ja Władysław Jagiełło wasz książę i pan.  

 

Zaczyna się turniej rycerski, ten rycerz który wygrał, otrzymuje od damy dworu kwiat. Podkład muzyczny – wykonanie 

utworu zespołu ERA. Rycerze kłaniają się królowi i wychodzą. 

 

 

Scena V  /Ślubowanie/ 

 

Za stołem w zamku siedzą rycerze i rozmawiają. 

 

Rycerz I: 

Azaliż słyszałeś Waść o tem, że ten młodzik Spytko Zaręba herbu Jastrzębiec rycerzem został? 

 

Rycerz II: 

A jużci słyszałem, że nasz Pan miłościwie nam panujący – Król Władysław Jagiełło, giermka tego rycerzem uczynił  

w dowód jego męstwa w bitwie pod Grunwaldem. 

 

Dama Dworu: 

Zaiste Pan nasz lud  nadzwyczajnymi łaskami obdarza i władca z niego hojny, waleczny i mądry.  

 

Rycerz II: 

Racje macie, Pani. Król Władysław niejedną już walkę stoczył i niejedno zwycięstwo odniósł. 

 

Wchodzą damy dworu i dworzanie, jedna z dwórek staja na środku sceny. 

 

Dwórka: 

Hej, Jadwisiu, Jadwisiu! 

Uwesel nam serca miłą piesnią. 

 

Dwórki: 

Śpiewaj, Jaguś, śpiewaj! 

 

Dworzanie stawiają ławkę, Jadwiga staje na niej, w reku trzyma luteńkę. 
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Jadwiga: 

Jadwiga  (śpiewa):  

Gdybym ci ja miała  

Skrzydłeczka jak gąska 

Poleciałabym ja  

Za Jaśkiem do Śląska! 

 

Spytko: 

Spytko (do Dworzanina):  

Co to za panna? 

 

Dworzanin: 

To jest dzieweczka z dworu królewskiego. Nikt we dworze tak pięknie nie śpiewa. 

 

Spytko: 

Nie dziwno mi to, pięknie śpiewała. A wygląda jak anioł. Jakże ją wołają?  

 

Dworzanin: 

Wołają ją Jadwisia. Jej ojciec to rycerz mężny i możny. 

 

Spytko: 

Nie widziały takiej ludzkie oczy. 

 

Dworzanin: 

Miłują ją też wszyscy i za śpiewanie, i za urodę.  

 

Spytko: 

A któren jej rycerz? 

 

Dworzanin: 

Panna jeszcze młodziutka i nie ma rycerza. 

 

Spytko: 

Rzekliście, panie, że ona nie ma rycerza? 

 

Śpiew ustaje. Jadwisia chwieje się. Spytko podbiega i chwyta ją na ręce. 

 

Król Władysław Jagiełło: 

Oto rycerz Danusi. Oddaj nam rycerzyku naszą miłą śpiewaczkę! 

 

Spytko: 

Niechże będzie wedle waszych słów Miłościwy Panie. Pora tej pannie mieć swego rycerza, a pora i mnie mieć swoją 

panią, której urodę i cnoty będę wyznawał. Z waszym pozwoleństwem tej oto Jadwidze chcę ślubować i do śmierci 

wiernym jej pozostać. 



~ 9 ~ 

 

Król Władysław Jagiełło: 

Jadwisia, chceszli mieć swego rycerza?  

 

Jadwiga: 

Chcę Panie! 

 

Król Władysław Jagiełło: 

Ślubuj więc młodzieńcze! Cóż jej poprzysięgniesz? 

 

Spytko klęka.  

Spytko: 

Ślubuję jej, że stanąwszy w Krakowie powieszę pawęż na gospodzie, a na niej kartę, którą mi uczony  

w piśmie kleryk foremnie napisze, jako panna Jadwiga najurodziwsza jest między pannami. A kto by się temu 

sprzeciwił, z tym będę się potykał póty, póki sam nie zginę albo on nie zginie. 

 

Król Władysław Jagiełło: 

Dobrze! Widać rycerski obyczaj znasz. Ślubów jesteś pewien rycerzu? 

 

Spytko: 

Tak mi dopomóż Bóg i święty Krzyż. Ślub swój w kościele przed księdzem powtórzę! 

 

Jadwiga podaje rycerzowi swoje rękawiczki. 

 

Spytko: (bierze rękawiczki) 

Przypnę je do hełmu, a kto po nie sięgnie, gorze mu! Bywajcie Krzyżacy — psubraty z pawimi czubami, bywajcie! 

(Panny dworu  tańcząc w kółeczku śpiewają „Gdybym ja była słoneczkiem na niebie… 

 

 

Scena VI 

Muzyka w tle, najazd Krzyżaków, oblężenie grodu. 

Kronikarz: 

We wrześniu Roku Pańskiego 1414 komtur Ostródy Jan von Bichau wykorzystując fakt, ze większość wrogich mu sił 

zajęta akurat była obleganiem Brodnicy – niespodziewanie zaatakował, zmuszając do kapitulacji pozbawioną 

niezbędnego wsparcia nieliczną załogę. W tym okresie zginął pierwszy dokument lokacyjny i w Roku Pańskim 1420 

prawa miejskie Nidzicy odnowił ówczesny Wieki Mistrz Michał Kuchmaister von Sternberg. 

 

W tle walka Rycerzy z Krzyżakami, zdobycie grodu przez Krzyżaków. 

 

Kronikarz: 

Powziąwszy przekonanie, że żadnej już nie ma nadziei, aby pokój z Krzyżakami utrzymać, król Władysław panów 

wszystkich, rycerstwo, poddanych Królestwa Polskiego i podległych mu ziem pod broń powołał i przez rozesłane listy 

i wici powszechną przeciw Krzyżakom nakazał nowa wyprawę rozpocząć.  



 

Komnata zamkowa. W tle, przy stoliku, siedzą pogrążeni w rozmowie dwaj rycerze. Panny dworu tańcząc  

w kółku śpiewają. Otwierają się drzwi, wchodzi posłaniec królewski. 

 

Posłaniec:  

Dla Wiary, Króla i Prawa! 

 

Rycerze: 

Wysuwają się na plan pierwszy. 

Dla Wiary, Króla i Prawa! 

 

Posłaniec: 

Rycerze, nasz Król wyprawę zbrojną gotuje, wici rozesłać po grodach każe. 

 

Rycerz I:  

W gotowości jesteśmy. Poselstwo królewskie z pokorą przyjmujemy i na zawołanie Pana naszego stajemy. 

 

Posłaniec: 

Chwała wam rycerze. Weźcie wici i swej braci rycerskiej odstawcie, bo gdy chrapliwa wrzaśnie trąba, będzie to boju 

strasznego znak.  

 

Posłaniec podaje Rycerzowi II wici - łozowe witki lub pęki powrozów. 

Dla Wiary, Króla i Prawa! 

 

Rycerze: 

Dla Wiary, Króla i Prawa! 

 

 

Scena VII 

 Komnata zamkowa. Dama III gra na lutni, przerywa, zamyśla się. Wchodzi Rycerz I. 

 

Spytko: 

Pani, Król nasz wici rozsyła, przychodzi jego rycerzom do walki stanąć.  

 

Jadwiga:  

Walczyć dla Króla, to walczyć dla Ojczyzny. Chwała śmiałkom. 

 

Spytko: 

Jutro o świcie ruszamy. Przychodzę, by prosić cię Pani o dobre słowo na drogę. 

 

Jadwiga: 

Panie, niech cię Bóg prowadzi i strzeże, a po walce zdrowym powrócić pozwoli. Będę tu czekać na ciebie z wielkim 

utęsknieniem. 

 



~ 11 ~ 

 

Spytko: (Przyklęka u stóp Damy) 

Jedyne duszy i serca kochanie, wszystkie na tym świecie pociechy, najśliczniejsza i najwdzięczniejsza Pani  

i Dobrodziejką moja! Tysiąc rzeczy miałbym mówić, a nie wiem skąd zacząć, bo już tak śliczność twojej osoby, moja 

złota Dobrodziejko okupujesz, że żyję tylko dla ciebie i myśleć ni o czym nie mogę, tylko o tobie. O jedzeniu, spaniu i 

pomyśleć niepodobna. W oczach mi stać będą wszystkie śliczności twoje od nóżeczki aż do najśliczniejszej gębusieńki. 

Moja najśliczniejsza, wierz proszę temu, żem był, jest i będę, póko żyw, najwierniejszym twoim sługą.  

 

Jadwiga: 

Każde moje tchnienie i myśl tobie oddaję i twoją pozostać chcę. Przyjmij mą barwę, niech ci będzie puklerzem i rychło 

w progi domu przywiedzie. 

 

Rycerz wstaje. Dama wypina z włosów wstążkę i wręcza rycerzowi, w  tle słychać średniowieczną muzykę dworską. 

Postacie opuszczają scenę. 

 

Kronikarz: 

Król polski Władysław modły swe zakończywszy, już nie tylko osobistymi przywołany prośby i Wielkiego Księcia 

Litwy nawoływaniem, ale i rycerzy swych, którzy do oręża go wzywali i do walki – powstał i zbroję przywdziawszy 

nową wyprawę na Krzyżaków podjął.  

 

Król Władysław Jagiełło:  

Racz, Najmiłościwszy Boże, dla mnie i dla ludu mego łaskawym być obrońcą i wspomożycielem, a za krew 

chrześcijańską, którą już przelano i która przelana być musi – z reki nie mojej, lecz wrogów moich, co wzniecili  

i podsycają wojnę – pomsty domagać się zechciej. Amen. 

 

 
Scenariusz montażu słowno – muzycznego „To nie ballada, to prawda!”. Obchody Europejskich Dni 

Dziedzictwa 2014. 

 

Scena  I – Pantomima taniec plemienny 

Na scenie plemiona Mazowszan, Galindów i Sasinów, w tle las, kurhany, strumyki. Uczniowie prezentują walkę o ziemie, 

zakładanie osady. Uczniowie wnoszą na scenę dwa szałasy ze słomianymi dachami. Po tańcu plemiennym tańczący 

wnoszą na scenę drewniany domek mazurski, ustawiają przed nim stół, krzesła, naczynia na stole i wyroby rzemieślnicze 

wokół.  

 

Scena II – Miasto Neidenburg 

W tle uczniowie składający drzewom ofiary, modlący się; matka tuląca dziecko i mężczyzna rąbiący drzewo. 

 

Narrator 

W głębi lasu, nad rzeką stała pruska osada Sasinów. Niby nic wielkiego, kilkanaście chałup z drewnianych bali krytych 

słomą. Życie biegło tu monotonnie, ludzie w pocie czoła uprawiali wyrwaną puszczy ziemię, wychowywali dzieci,  

a w pobliskim gaju składali bogom ofiary. Jednak od zachodu zaczęły docierać niepokojące wieści. Opowiadano, że 

straszni rycerze z czarnymi krzyżami na płaszczach palą pruskie osady, a ludzi bezlitośnie mordują. Strach padł na 

wszystkich. Uciekać w knieje, zostawić cały dobytek, czy czekać i pilnie nasłuchiwać wieści. Pewnej nocy krzyki 
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zbudziły mieszkańców osady. Na horyzoncie niebo rozjaśniły krwawe łuny pożarów, były o dzień, może dwa dni drogi 

stąd. 

 

Gospodarz 

Ratuj nas, ratuj wielki Światowidzie!  

 

Gospodyni 

Ratuj nas i nasze dziatki Wielki Światowidzie! 

 

W tle szum drzew, strumyka. 

 

Narrator  

Mijały dni, tygodnie, miesiące. Ustały wieści o okrucieństwie zakutych w stal rycerzy, pogasły ogniste łuny, w serca 

ludzi wracała nadzieja i spokój. Nadeszła wreszcie jesień. Stada ptaków odlatywały gdzieś na południe. Coraz częściej 

padały deszcze i wypełniały wodą puszczańskie bagna. Wtedy przyszło to najgorsze. Pewnego dnia do osady dotarli 

uciekinierzy z lasu.  

 

Uciekinier z lasu /I/ 

Ratujcie się! Brodaci wojownicy palą wsie, mordują ludzi.  

 

Uciekinier z lasu /II/ 

Nam udało się uciec i przez wiele dni przedzieramy się przez puszczę. 

 

Wódz Sasinów Gede / mówi do chłopów/ 

Czas nam coś postanowić. Kobiety i dzieci niech uchodzą w knieje. My tu zostaniemy i będziemy walczyć, aby mieli 

czas uciec jak najdalej  

 

Stary Rayde 

Mężne masz serce jak przystało na wodza, ale was garstka jeno, a oni w pancerze zakuci  

 

Wódz Sasinów Gede 

Jeśli bogowie zechcą, dadzą zwycięstwo, uchodźcie czym prędzej. 

 

W tle tętent koni i szczęk oręża. Uczniowie odsłaniają zamek na słowa „w końcu dotarli do drewnianego grodu na 

wzgórzu. 

 

Narrator 

Nadeszła noc. Wódz i pruscy woje czekali w milczeniu. Od strony rzeki usłyszeli tętent wielu koni. Zbliżały się coraz 

bardziej. Po chwili w blasku księżyca ujrzeli twarze krzyżackich rycerzy. Szczęknęły miecze i topory, osada wypełniła 

się wrzaskiem walczących ludzi. Nie brano jeńców. Kogo opuściły siły, ginął pod ciosami miecza lub topora. 

Najeźdźców wciąż przybywało. Gede spostrzegł nagle, że został sam. Stał z czerwonym od krwi toporem pośrodku 

ludzkiej ciżby. Ciężko oddychał zmęczony walką. Nagle mocne powrozy skrępowały go, czyjeś dłonie wsadziły na 

konia i razem z zakonnymi rycerzami ruszył gdzieś w nieznane. Jechali przez puszczę wiele dni i nocy, aż  

w końcu dotarli do drewnianego grodu na wzgórzu. Otoczony był moczarami i bagnami rzeki Nidy. Na dziedzińcu 
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czekało już kilku rycerzy. Wśród nich stał ktoś znaczny, gdyż inni szybko wykonywali jego rozkazy. Związanego 

wodza rzucono pod nogi Krzyżaka.  

 

Krzyżak Rycerz Herman 

Spojrzał wyniośle. 

Kim jesteś i jak cię zowią? 

 

Wódz Sasinów Gede 

Jestem Gede, wódz Sasinów. 

 

Krzyżak Rycerz Herman 

Zabiłeś wielu zakonnych braci, ale cenię odwagę, jeśli pokonasz w walce tych oto rycerzy, odejdziesz wolny. 

 

Wódz Sasinów Gede 

Jak mam walczyć odrzekł Gede opadłem z sił, od kilku dni prawie nic nie jadłem? 

 

Krzyżak Rycerz Herman 

Bóg rozsądzi, czy jesteś niewinny, czy zasługujesz na śmierć.  

 

Krzyżacy odchodzą,  Gede zostaje sam na grodowym dziedzińcu. 

 

Wódz Sasinów Gede 

Pomóż mi Wszechwidzący Światowidzie, ocal mnie! 

 

W tle walka. 

Narrator 

O zachodzie słońca rozpoczęła się walka. Miecze przecinały powietrze, uderzały z hukiem w skórzane pawęże, pot 

zalewał oczy, ale Gede wciąż żył. Krzyżacy z wściekłością, ale i z podziwem patrzyli na pruskiego woja, który oparłszy 

się na mieczu stał samotnie pośrodku szerokiego dziedzińca. Wokół leżały ciała trzech krzyżackich rycerzy. 

 

Krzyżak Rycerz Herman 

Bóg dał ci zwycięstwo, jesteś niewinny i wolny. Taka jest wola boska. 

 

Narrator 

Poraniony Sasin szedł powoli przed siebie. Każdą część ciała przeszywał straszny ból. Księżyc przemykał pomiędzy 

konarami drzew, zmęczony wojownik położył się pod rozłożystym dębem i zasnął twardym snem. Wieści o męstwie  

i sile Gedena rozeszły się po całej ziemi pruskiej. Nawet Krzyżacy opowiadali o nim w czasie nocnych biesiad, gdyż 

żaden z nich nie mógł mu dorównać siłą, odwagą i prawością. Kiedy w XIV wieku wznoszono gród nad Nidą, 

przypomniano sobie o pruskim wodzu Sasinów.  

 

 

Herold 

Mieszczanie, w dniu dzisiejszym we wtorek Roku Pańskim 1381,  Wielki Mistrz Krzyżacki Winryk von Kniprode 

ważną dla losu miasta decyzję podejmuje i akt lokacyjny z oficjalną nazwą Nydenburg miastu nadaje.  
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Winryk von Kniprode staje na podeście i odczytuje akt lokacyjny miasta, po czym zawiesza akt lokacyjny i herb na murze 

miasta. 

 

Akt lokacyjny 

„My, brat Winrych von Kniprode, Wielki Mistrz Zakonu Szpitala Świętej Marii Domu Niemieckiego Jerozolimie, czynie 

wszystkim wiadomy a do wiadomości list ten, którzy go widzą albo słyszą na głos czytany, że My z woli i rady nasze 

obwieszczenie wydajemy, ze nasze miasto zwane Nidzica, z naszym wiernym Hannussem Gransem, tym samym 

wójtem ustanowionym i miastu i mieszkańcom oddajemy 40 łanów do wolnego dysponowania w obrębie granic,  

w które oni z naszym bratem zostali wprowadzeni, według prawa chełmińskiego są wolne, dziedziczne i wiekuiście 

nadane”. 

 

Herold /herb miasta/ 

Herbem zaś miasta nie będzie herb rycerski ale herb przedstawiający Gedena – dzielnego męża, trzymającego  

w prawej ręce miecz, zaś w lewej lilię. Miecz trzymany nad głową będzie symbolizował władzę i siłę, zaś lilijka 

niewinność i prawość, której Gedenowi nigdy nie brakowało. 

 

 

Scena III – Legenda o Łynie 

 

Narrator 

W okolicach nowo założonego miasta Nydenburg stało grodzisko. Otaczały je z jednej strony bezgraniczne lasy,  

z drugiej zaś olbrzymie, podmokłe trzęsawiska. Mieszkał w tym grodzie dzielny Dobrzyn z żoną Ałną i córeczką  Lalką. 

Rycerz był niezwykle dobry dla swego ludu i za to właśnie poddani go kochali. Nie brak było szczęścia zarówno  

w rodzinie wielkiego wodza, jak i wśród jego ludu. To szczęście i spokój mogła zmącić tylko mieszkanka lasu, stara  

i wstrętna czarownica. Żywot jej polegał na bezustannym wymyślaniu coraz to nowych szkód i krzywd. Wiedźma 

miała w dodatku równie podłego syna Dietricha, któremu bardzo podobała się Ałna. Dietrich z zazdrością spoglądał 

na kobietę spacerującą z mężem i córeczką. 

 

 Wiedźma i Dietrich. Czarownica przyłapuje Dietricha na spoglądaniu w stronę grodu. 

 

Czarownica 

Synku, dziwnie wyglądasz, od paru dzionków chodzisz jak struty. Nic ci nie jest? 

 

Dietrich 

Nie odpowiada, kręci tylko przecząco głową i ciągle patrzy w dal.  Mruczy coś złowieszczo pod nosem. 

 

Czarownica 

Dietrich, co z tobą głupcze! Odpowiadaj kiedy pytam! 

 

Wiedźma zastanawia się chwilę. Za moment wykrzykuje. 

Czarownica 

Nie, nie, nie… Ty chyba nie zakochałeś się w tej dziewce?! 
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Dietrich 

Trochę oszołomiony kiwa potakująco głową. Patrzy z niedowierzaniem, zastanawia się chwilę, po czym dziwnie 

zadowolona zwraca się do syna. 

To cudownie! W końcu będę mogła zrobić coś naprawdę podłego! Zobaczysz, zburzę spokój tego obrzydliwie 

szczęśliwego ludu. Zdaj się dziecko na mnie. 

 

Słychać śmiech wiedźmy. 

 

Dietrich 

 Równie zadowolony, że może zrobić coś złego. 

Co planujesz moja najbardziej przebiegła z przebiegłych matko? 

 

Czarownica 

(Z ogromnym zapałem) 

Muszę zgładzić Dobrzyna, wtedy Ałna zostawszy sama, rada będzie, gdy się z nią ożenisz mój równie podły synku. 

Cha, cha, cha… wtedy ty zostaniesz panem grodu. 

 

(Na stronie) A ja będę rządziła tobą, Ałną i całym ludem. 

 

(Znów do syna) Ale najpierw muszę sprawić, by serce tej dziewczyny zwróciło się do ciebie. 

 

(Myśli, a za chwilę znów mówi do syna) Synu mój podły, nałap w strumieniu pełen kosz pstrągów. 

 

Dietrich kiwa głową i z matką schodzą ze sceny. 

 

Wieczór. Wiedźma niesie do  grodu kosz pełen pstrągów. Na piersiach ukrywa woreczek z ziołami.  

Czarownica 

 (Krzyczy pod bramą) 

Otwórzcie, otwórzcie! 

 

Strażnik 

A kogo tam niesie o tej porze? 

 

Czarownica 

Wpuście mnie starą, ja dla naszej… miłościwej pani (spluwa przez ramię) Ałny przynoszę dary. 

 

Strażnik 

(Wpuszcza starą) 

Idź, zanieś to wszystko do kuchni. 

 

Czarownica 

Dziękuje i zadowolona pędzi do kuchni. Tam bierze na  stronę starą kucharkę i wręcza jej zioła. 
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Kucharka 

A co to? 

 

Czarownica 

Ugotujcie naszej miłościwej pani (spluwa przez ramię, gdy kucharka nie patrzy) cudowny trunek, a zapewni jej on 

wieczną młodość i piękność. 

(Na stronie ) 

I spowoduje, że zakocha się w moim podłym synku, cha, cha, cha… 

(Odchodzi) 

 

 Służąca, Ałna, Dietrich, Lalka. 

 

Służąca 

Wchodząc do komnaty swej Pani. 

Miłościwa pani, mam tu cudowny napój. Spróbuj, jeśli masz ochotę 

 

Ałna 

(Uśmiechając się do służącej) 

Dziękuję, bardzo chętnie. 

Wypija, zerka na swego męża i jeszcze bardziej się w nim zakochuje. Bierze swego Dobrzyna pod rękę i wychodzi z nim na 

spacer. 

 

Czarownica 

Widząc to wpada we wściekłość. Słychać jej wrzaski aż we wiosce, którą nazywają Olsztyn. 

 

Powrót z łowów. Dobrzyn jedzie na białym koniu. Nagle jakaś strzała ugodziła go w ramię, ale ten natychmiast wyrwał 

strzałę i rzucił na ziemię jadąc spokojnie dalej. Zza krzaków słychać złowróżbny chichot czarownicy i jej syna. 

 

Dietrich 

 (Do matki) 

Ale dureń, nie wie, że strzała była zatruta, cha, cha, cha… 

 

Czarownica 

No, mój najpodlejszy z podłych synku, wkrótce Ałna będzie twoja. 

 

Dietrich 

Dzięki tobie moja najwstrętniejsza ze wstrętnych matko! 

 

Lud, Ałna, Dobrzyn. Przygotowania do uczty. Służba nosi na stół mleko, miód i bochny chleba. Słychać dźwięk rogu . 

 

Ałna 

Krzyczy z radością. 

Wracają, wracają z łowów!!! 
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Wybiega przed bramę z córeczką na ręku. Dobrzyn zauważywszy żonę popędził szybko naprzód, lecz zeskoczywszy  

z konia zachwiał się nagle i padł w jej objęcia bez życia. Ałna rozpacza.  

 

Narrator 

Ałna niezwykle smutna codziennie przesiadywała w miejscu, gdzie męża ugodziła śmiertelna strzała  

i gdzie go pochowano. Siedząc na wzgórzu płakała tak rzewnymi łzami i tak długo, aż się cała we łzach rozpłynęła.  

Z kryształowych łez Ałny powstała strużka, która powoli spływała w dół, a stąd coraz dalej i dalej. Cały lud rozpaczał 

za swoim wodzem. Łzy poddanych zasiliły strużkę tak, że stawała się coraz dłuższa, aż powstał z niej strumyk,  

a potem rzeczułka. O smutku Ałny i jej ludu dowiedziały się strumienie i źródła, przybiegły więc z obu stron, żeby ją 

pocieszyć. Gdy Ałna podbiegła do Kiernoza i Łańskiego, wzięły ją te jeziora w litościwe objęcia, dodały dużo wody  

i wskazały drogę do wioski zwanej Olsztynem, leżącej w dolinie. Ałna otoczyła ją modrym ramieniem i popłynęła 

dalej. W lesie przybiegła do niej struga Wadęska i wlała do niej tyle świeżej wody, że stała się ogromną rzeką, która 

płynęła coraz dalej na północ, aż połączyły się z Regułą. Tylko czasami Ałna oglądała się za siebie w nadziei, że 

zobaczy gdzieś Dobrzyna, albo swą córeczkę Lalkę. Tak powstała rzeka, którą nazywano z początku Anną – lud na nią 

mówił Łania, a w końcu nazwano ją Łyną. Na wzgórzu , gdzie kiedyś stał gród, pobudowano kościół i wioskę, którą 

nazywano Łanią albo Łyną. Sąsiednią wieś nazwano Dobrzyn, a wyspę na Łańskim jeziorze – Lalką. Łyna zaś toczy od 

niepamiętnych lat swe wody, przepasując atłasową wstęgą zieloną suknię Warmii. 
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Scenariusz montażu słowno – muzycznego „Brać kapustę czy jej nie brać? – obrzęd weselny na Warmii  

i Mazurach” . Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2015. 

 

Scena I – Rajby 

 

Kasia śpiewa piosenkę 

Matka 

Co tak nucis Kasiulka? Od rana ino psiosenki śpiewas. 

 

Młoda 

Robota jest matecko, tkania sporo, a przy psiosence zara lepsi idzie. 

 

Matka 

Slicznie spsiewacie Kaska ale chrzatajwa się, żebym do wieczora skończyli. 

 

Pukanie do drzwi  

 

Młoda 

Matecko, ktoś puka w dźwierzń. 

 

Matka 

Któz tam kołace, któz tam do wrót puka? 

 

Nieśmiało wchodzi Rajek trzymając w ręku główkę nadgryzionej kapusty, za nim młody wpatrzony w młodą. 

 

Rajek 

Radźcież otworzyć, gospodyni, pan młody panny szuka 

 

Młoda, po tych słowach wybiega z izby, w celu przystrojenia się. 

 

Matka 

Prose do izby 

 

Rajek 

Panie Boze dobry dzień 

 

Matka 

Panie Boze Wama zapłać. O co się rozchodzi? 

 

Rajek 

Pokazuje gospodyni nadgryzioną kapustę. 

 

W Antkowym ogrodzie była koza i zrobiła mu szkodę w kapuście, goniłem za nią aż tutaj i chcę zobaczyć tę szkodnicę. 
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Matka 

Bierze kapustę przyniesioną przez Rajka. 

Może pozowlim obacyć ową kózke, jeno nie mnie o tym tylko radzic  

 

Gospodyni woła gospodarza. 

Matka 

Macku, Macku choć do nas tu prędko! 

 

Wchodzi Gospodarz. 

 

Matka /zwrócona w stronę mężą/ 

Swaty do nas przysyłają, o rękę Kasiulki pytają. 

 

Ojciec 

A kto przysyła? 

 

Rajek 

Z Bozego rozkazania, Antkowego podobania, on chce i prosi byscie mu Kaśkę dali, by mu siać i zbierać pomogła, by mu 

dziatki wychowala. A kawaler zacny, chłopak tęgi i gospodarny. 

 

Rajek wyjmuje butelkę i prosi gospodarza o kieliszki 

Rajek 

Prosiem o snapsiki. 

 

Gospodarz chodzi po izbie, zastanawia się, po czym, po chwili, podaje kieliszki. Kaśka słysząc odgłos kieliszków wchodzi 

do izby. 

Ojciec 

Ooo, jest i nasza koza / śmiech/. Chodźno ajwoj! 

 

Młoda 

Cego chcecie? 

 

Ojciec 

Córko, Waść psychodzi prosić o rękę twojo dla tego oto młodzieńca. Rada bendziesz? 

 

Młoda 

Chwila wachania. 

A no toć kiedy taka wola Boza i Wasa Ojculku, dlacego mam się ji opierać. 

 

Rajek 

Ojcze, Matkoi błogosławcie dzieci! 

 

Ojciec, Matka 

Niech Wam Bóg i Matka Najświętsza błogosławi! 
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Na boku młodzi rozmawiają, zajęci sobą zupełnie. 

 

Ojciec /do Rajka/ 

Powiedz Rajku, siła Antek chleba i mlyka ma? 

 

Rajek 

Majatek Antkowy bar – zo slicny, sztery włoki, wszystko żywioła tęgie, nicegój nie brak, jest chezie i wybudowanie, a i 

pola zyzne. 

 

Ojciec 

No, a co by niała wnieść moja córka? 

 

Rajek 

Pieniendze – tylo ilo możecie dać, no i óno domowzizne według zwyczaju ojców nasych. 

 

Ojciec 

No mój Rajku, musiemy to esce obgadać na oględzinach. 

 

Młody 

Dobze, oglądamy się was wszytkich na niedziele. 

 

Ojciec 

Bendziemy, na pewniaka. Przecies bez oględzin ni ma wesela. Trza wszystko obgadać, wyznaczyć proszki i druhny do 

zaprosenia gości, a nade wszysto cas wesela zjawić. 

 

 

Scena II – Oględy, Zrękowiny, Zaręczyny 

 

Dziewczę młode 

O planowanym ślubie ćwierkały już wróble na dachu. Teraz przyszła kolej na zaręczyny. Ku domowi panny sunął 

rozbawiony pochód z kawalerem na czele. Wraz z nim szli rodzice, muzykanci, sąsiedzi, swat ze swatką. Wesołym 

pokrzykiwaniom towarzyszyły pogodne przyśpiewki. 

 

Młody 

Zakochałem się aż po same uszy. Rad bym Kaśkę pojąć, rad bym z całej duszy hej! 

 

/W domu młodej poczęstunek, gorzałka, chleb, rozstawione na stołach misy i dzbany/. 

 

Placmistrz 

Ach łaskawe ojcowie i panie matki i wszyscy zgromadzeni. Dzięki Wam, za tak sliczne zgromadzenie i tych państwa 

młodych pzyozdobienie! Ach łaskawe państwo młodzi, gdzie się tak wybieracie? W daleką podróż iść macie… 

 

Matka 
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No dzieciaki, czas na zrękowiny / rodzice wiążą dłonie młodych i skraplają święconą wodą/ 

 

Ojciec 

Niech Was Bóg błogosławi! 

 

Placmistrz 

Tupnięcie nogą. 

Cas na zaprosiny, wesele tuz tuz… 

 

 

Scena III – Zaprosiny 

Placmistrzowie na białych koniach objeżdżają domostwa i zapraszają gości na wesele / ubrani w kolorowe szarfy, wysoki 

kapelusz ozdobiony kwiatami z przodu, a z tyłu spuszczonymi w dół wstążkami/. Na koniu wjeżdżają do chaty. 

 

Placmistrz Młodej / wjeżdża wejściem głównym sali/ 

Pzeprasam pana gospodarza tego domu, 

żeby mi zezwolił wjechać na mym koniu. 

Nie podziwujcie, mili przyjaciele, 

Zem do wasej izby wjechał tak smiele, 

Nie z swego mysłu ni z swej woli ubrany, 

Lecz tejem od panny brutki Kasiulki przysłany. 

Prose, zebyśta mojo prośbo, a jej łasko nie gardzili, 

A na pzysły psiątek na wesele wyrządzili, 

A to nie na jeden dzień, 

Lecz na caluchny tydzień. 

 

Placmistrz Antka / wjeżdża wejściem bocznym  sali/ 

Pzybywam tu nie od siebie samego, 

Ale od brutkana Antka z domu weselnego. 

Będzie tam wszystko dość 

A nie dajcie się długo prosić 

Wszytkich na wesele prosiem  

Na wołu karmionego, na wieprya tustego. 

 

Zapraszani 

Bog Wama zaplac! 

 

Scena IV – Rozpleciny 

 

Dom weselny, na krześle siedzi młoda i płacze, wokół niej dziewczęta rozplatają młodej warkocz, inne wiją wianek  

z mirtu, po czym nakładają młodej na głowę. 

 

Druhna /wije wianek/ 

Jo wije ci zionek śliczny 
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Z mirty bardzo zielony 

Bo teraz ty, brutkanie mniły 

Byndziesz wnet czyniony. 

 

Gdy dziewczęta chcą nałożyć młodej wianek na głowę, ta wybiega spłoszona/. 

 

Drużban / śpiew/ 

Oj dziwno, nam dziwno 

Kaski nie zidno 

Zianka się zbojała 

I gdzieś się schowala 

 

Druhny /śpiew, patrzą w stronę izby, w której schowała się Kaska/ 

Wyndź Kasieńko, miła 

Wyńdźze do nas przecie, 

Niech ci w ten dzień ślubny, 

Słoneczko zaświeci. 

 

Młoda wychodzi z pochyloną głową, bardzo zasmucona. Druhny podchodzą do niej, sadzają ja na krześle i nakładają 

wianek na jej głowę. 

 

Druhny /śpiew/ 

Zycymy ci sceścia, 

Zdrozia i fortuny, 

A u Boga w niebzie, 

Złocistej koruny. 

 

Matka /wbiega do izby/ 

Kasiulka! Dzieciaki! Prędko krzątajto się, bo już pan młody pzyjechał. 

 

Druhny 

Ojej, już pzyjechał, a my tu jesce nie gotowe. 

 

Wchodzi pan młody z bukiecikiem w ręku. 

Młody 

Daj Panie Bozy dobry dzień moja miła Kasiulko 

 

Młoda 

Panie Boze zapłać mój Antku 

 

Młodzi witają się, wymieniają pocałunkami. 

Młody 

Jak ty się cujes mójh miły robaku? 

 



~ 23 ~ 

 

Młoda 

Wies, jakos mi tak smętnie ze az drze od strachu 

 

Młody /tuli młodą/ 

Oj nie smuć się Kasiulka, nie smuć, pzecie dzisiaj nase wesele. Pocekaj zapsiewamy sobie, to się rozweselesz 

 

Druhna 

A my pomoziem! 

 

Piosenka. 

 

Matka 

No dziatki, jesteśwa gotowe? 

 

Młoda 

Już Matecko, już 

 

Ojciec 

Ale psiękny dzionek mata dziś, dziatki! 

 

Druhna 

Bodajze psiękny, cały slonecny, bedzie się wam scesciło bez całe zycie 

 

Drużban 

Oj oj gospodarzu, goście się juz zjezdzajo, z caluchny wsi. 

 

Goście /wchodzą do izby/ 

Daj Boze dobry dzień, młodej paze dobry dzień 

 

Młodzi 

Bóg Wama zapłać! 

 

Ojciec 

Bracie mysloł ze już nie pzyjadziesz 

 

Brat Ojca 

Jeno wej nam koło się w wozie urwało ale już jestesma 

 

Ojciec 

To dobze ze jeno Wam się nic nie stało 

 

Gość 

Zacni i uczciwi państwo młodzi, rodzice i goście, 

My się tu w ten dom weselny zgromadzili, 
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Abym to młodo pare w stan małżeński wprowadzili 

 

Młody 

Oj siadaj siadaj kochanie moje 

Już nie pomoze płakanie twoje 

Płakanie ci  nie pomoze 

Śtery konie w ślubnym wozie 

Siadaj kochanie siadaj! 

 

Młoda 

Oj ci ja jesce siadac nie będę, 

Esceć mateczce dziekowac będę 

Dziekuje ci, moja matko /patrzy w stronę matki/ 

Ześ mnie wychowala gładko, 

Teraz nie będzies, teraz nie będzies 

 

 

Matka 

Wychodzis teraz z domu nasego 

Do meza swojego! 

Dajemy Ci nase błogoslawiestwo  /narzeczeni kładą  ręce na chlebie, drużban wiąże je szarfą, rodzice błogosławią 

młodych/. 

 

Drużban 

Śtery konie w cugu, 

Psiąty na łańcugu, 

Zbzieraj się dziewczyno, 

Pojadziem do ślubu 

 

Druhna 

A wy muzykanta / patrzy w stronę grajków/ na droge dobrego marsza grajta 

 

Muzyka. 

 

Scena V – Wesele  i Oscepiny 

 

Izba weselna, młodzi na pięknie udekorowanych  krzesełkach. W tle słychać turkot wozów, okrzyki, muzykę i śpiew. 

 

Kucharka /nakrywa do stołu/ 

A teraz cem prędzy przygotować chleb, sól i psiwo, bo słychać ze już z kościoła jado  

 

Kucharka trzyma w reku chleb i sól, Drużban piwo. Wchodzą młodzi. 

 

Drużban 
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Aby zgoda, jedność była w domu wasym, wypijta trocha psiwa. A wy muzykanci zagrajta nam teraz noso ulubiono 

psiosenkę. Do tańca! 

 

Muzyka, śpiew, taniec. 

 

Ojciec 

Jaka mocna ta gozałecka, nalejcie mnie jesce! 

 

Kucharka 

Och moi panowie i goscie, na gozałkę się nie złoscie bo ona jest dobrej woli, choć i ojca zrzuca z roli. 

 

Wszyscy 

Wiwat! Wiwat! 

 

Placmistrz /do młodych/ 

Zaprosili na wesele 

Jak na jakie dziwy 

Pani młoda jak jagoda 

A pan młody siwy 

 

Kucharki wnoszą jedzenie na stoły, a Placmistrz wygłasza mowę do każdego posiłku. 

 

 

Placmistrz 

Kapusteczka, dobre ziele 

Toć to pasuje na wesele? 

 

Placmistrz 

O mięseczko, o świnino, dobre życie! 

Tu państwu niosa jak widzicie 

Z niego się kurzy, ono paruje, 

Przy tym dobrze smakuje. 

Jedźcież go, pożywiajcie, 

A i przede mnie kawałek schowajcie. 

 

Placmistrz 

Idzie gęsina, jsce lepsa niż świnina 

Ona jest bardzo dobra i do tego mięciuchna, 

Bo choć i ci, co zęby liche mają, 

To się nad nią mieszają. 

 

Druhna pierwsza 

Już drugi dzień wesela Kasiulko, już nadszedł cas, ze nas opuścisz i pójdziesz do starych kobiet, dlatego niech ci jesce 

raz jako pannie zapsiewamy i potancujemy 
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Druhna druga 

Już teraz Kasieńko nie bendziesz siedzieć za stołem z nami, jeno z gospodyniami 

 

Taniec z druhną – taniec oczepinowy. Podchodzą gospodynie, biorą młodą w kółko. Placmistrz chodzi z tacą i zbiera 

datki. 

 

Placmistrz 

Swacie, sypnijcie złotem, a nie tylko brzęczysz. 

 

Goście zapełniają tacę monetami. 

 

Placmistrz 

Mało, mało, więcej, więcej by się dało bo wianuszek i uroda w kościele zostało. 

 

Drużban 

Nie żałować, nie żałować! 

 

Po tańcu dziewczęta otaczają młodą, ciasno, tak żeby nie mogła się wymknąć. Sadzają ja na krzesło. Starsza druhna 

zdejmuje młodej wianek i nakłada czepek. Wianek turla tak, by trafił do młodego. 

 

 

 

Młoda /patrząc w stronę młodego/ 

Przyjmnijze go, ty mój najmnilejszy 

Przyjmijze go do siebie 

 

Młody 

Jo, przyjmuje moja najmnilejso 

Ja przyjmuje i ciebzie 

 

Po nałożeniu czepka kobiety siadają obok młodej na krzesłach. Placmistrz nakrywa je białym prześcieradłem. 

 

Gospodyni 

Przyprowadźta młodego, niech poszuka swojo. Antku szukaj ano dobrze, a nie po pijanemu, co by ci muzyka zagrała.  

 

Antek maca kolana, pisk dziewczyn. 

 

Młody 

Jeno jest! 

 

Placmistrz 

Zgodnął! Muzykanci grajta! 
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Wszyscy 

Niech żyje wesele, niech żyje! 

 

Toasty. 

Hej Mazury….. 

 

 

Scenariusz spektaklu „Niepodległa dla Wszystkich” . Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. 

 

Odsłona pierwsza: 

Na tle melodii uczniowie wykrzykują słowa: 

Osoba 1: Wolność! 

Osoba 2: Zawsze trzeba się o nią starać! 

Osoba 3: Czasem trzeba się o nią bić! 

Osoba 4: Czasem trzeba oddać za nią życie! 

 

Odsłona druga: 

Scenka w wykonaniu przedszkolaków  /scenografia: ławeczka, półmrok – oświetlenie/ 

Osoba 1: Kto Ty jesteś? 

Osoba 2: Polak mały. 

Osoba 1: Jaki znak Twój? 

Osoba 2: Orzeł Biały. 

Osoba 1: Gdzie Ty mieszkasz? 

Osoba 2: Między swemi. 

Osoba 1: W jakim kraju? 

Osoba 2: W polskiej ziemi. 

Osoba 1: Czym ta ziemia? 

Osoba 2: Mą Ojczyzną. 

Osoba 1: Czym zdobyta? 

Osoba 2: Krwią i Blizną. 

Osoba 1: Czy ją kochasz? 

Osoba 2: Kocham szczerze. 

Osoba 1: A w co wierzysz? 

Osoba 2: W Polskę wierzę. 

Osoba 1: Cos Ty dla Niej? 

Osoba 2: Wdzięczne dziecię. 

Osoba 1: Coś Jej winien? 

Osoba 2: Oddać życie. 

                                                       Władysław Bełza „Katechizm polskiego dziecka” 

 

 

Piosenka w wykonaniu uczennicy „Kochana Polsko” 

https://www.youtube.com/watch?v=JxXFRYEvxrg 

„W kadrze filmowym o Niepodległości cz.1” 

https://www.youtube.com/watch?v=JxXFRYEvxrg
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Odsłona trzecia: 

Skrzypce  

 

Na tle melodii skrzypiec: 

Recytator    

Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne, Że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne I z trąb znana piosenka ku niebu 

wionęła, Marsz tryumfalny: Jeszcze Polska nie zginęła!... Marsz Dąbrowski do Polski! - I wszyscy klasnęli, I wszyscy: ... 

Poloneza czas zacząć krzyknęli 

                                                   Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” [fragment] 

 

Taniec „Polonez” w wykonaniu przedszkolaków 

https://www.youtube.com/watch?v=G0GNuHtPaUw 

 

Odsłona czwarta: 

Piosenka w wykonaniu chóru szkolnego „Ostatni Mazur”/”Jeszcze jeden Mazur dzisiaj 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj0pCErypyA&feature=youtu.be 

Ostatni mazur – Polskie pieśni patriotyczne – pieśni legionowe 

 

Taniec w wykonaniu ucznia i uczennicy „Mazur”  

https://www.youtube.com/watch?v=Xai6mWcyo7k 

 

 

Odsłona piąta: 

Piosenka w wykonaniu chóru szkolnego „Maszerują Strzelcy” 

Taniec uczennic / 2, 07 min/ 

https://www.youtube.com/watch?v=34sVGKrdro4 

Coolturalna TV – Koncert z okazji Dnia Niepodległości 10.11.2016  / 2, 07 minuta/ 

 

Piosenka w wykonaniu chóru szkolnego „Rozkwitają pąki białych róż” 

Taniec uczniów / 1, 21 minuta/ 

https://www.youtube.com/watch?v=34sVGKrdro4 

Coolturalna TV – Koncert z okazji Dnia Niepodległości 10.11.2016  / 1, 21 minuta/ 

 

Odsłona szósta: 

Piosenka/scenka w wykonaniu chóru szkolnego „Świat cały śpi spokojnie” lub Marcin na akordeonie i chór 

Scenka w wykonaniu uczniów /43,10 minuta/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-udXQvNlF4U&feature=youtu.be 

„Maszerują strzelcy, maszerują – pieśni patriotyczne” /43,10 minuta/ 

 

Świat cały śpi spokojnie 

i wcale o tym nie wie, 

że nie jest tak na wojnie, 

jak jest w żołnierskim śpiewie  

https://www.youtube.com/watch?v=G0GNuHtPaUw
https://www.youtube.com/watch?v=Yj0pCErypyA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xai6mWcyo7k
https://www.youtube.com/watch?v=34sVGKrdro4
https://www.youtube.com/watch?v=34sVGKrdro4
https://www.youtube.com/watch?v=-udXQvNlF4U&feature=youtu.be
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że nie jest tak na wojnie, 

jak jest w żołnierskim śpiewie. 

 

Wojenka — cudna pani, 

tak życie nam umila, 

że krew swą mamy dla niej, 

a piosnkę dla cywila 

że krew swą mamy dla niej, 

a piosnkę dla cywila. 

 

Okrzyki: 

Recytator: Jest nadzwyczajny dodatek, Nowa Wojna !!! 

Wszyscy uciszają krzyczącego 

Recytator: Które to już wypowiedzenie wojny z rzędu? Szóste! 

Recytator: Nic mnie nie obchodzą te wszystkie wypowiedzenia wojen! 

Recytator: Obchodzi mnie wyłącznie jedno jedyne ognisko. Tu, teraz! Bo ty, w tym ognisku jest Polska. 

 

Piosenka brzmi tak ładnie 

i wcale się nie skarży, 

gdy piechur w boju padnie, 

lub ułan zginie w szarży 

gdy piechur w boju padnie, 

lub ułan zginie w szarży. 

Okrzyki: 

Recytator: Oo widzicie, gwiazda spadła! 

Recytator: Heehe na bacnojść stoją! 

Recytator: Ło Jezu a kilo jest! 

Recytator: O tam Syriusz! 

Recytator: Tam Orion! 

Recytator: A tam Pegaz! 

Recytator: Oo tam widzicie? Tarcza Sobieskiego! 

Recytator: O tam na tle drogi mlecznej! 

Recytator: Widzicie tą olbrzymia gwiazdę, tam na prawo? To Mars! 

Recytator: Gdzie, gdzie pokażcie. 

Recytator: Aha Mars, jaki ogromny! 

 

I różą na koszuli 

żołnierska krew zakwitnie 

i ziemia go przytuli, 

bo zginął — jak żył — w bitwie 

i  ziemia go przytuli, 

bo zginął — jak żył — w bitwie. 
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A my tej cudnej pani, 

co leje krew obficie 

jesteśmy ślubowani 

na śmierć, na całe życie 

jesteśmy ślubowani, 

na śmierć, na całe życie. 

 

Odsłona  siódma: 

Piosenka „Gdzie jesteście Rudy, Alku, Zośko?” w wykonaniu uczennicy  

Gra na gitarze  

Uczniowie ubrani w mundury harcerskie 

https://www.youtube.com/watch?v=eSqqq3Crxy0 

 

O czym marzyłeś druhu młody depcząc stopami granie Tatr?  

Jakie marzenia i przygody wyśpiewał Ci tatrzański wiatr?  

Jak piłeś radość kroplą rosy, jak ogarniałeś sercem świat?  

Jak na przyszłe swoje losy rzuciłeś czynu trwały ślad?  

 

Ref.: Gdzie jesteście, 

Rudy, Alku, Zośko? 

Gdzie jesteście?  

Gdzie Twe dzieci, Polsko? bis 

 

O czym marzyłeś druhu młody, gdy z nagła pękł Twój marzeń świat? 

Jakie tęsknoty w chwili trwogi rozwiał okrutny dziejów wiatr? 

Jak wybrnąłeś z toni wojny i jak uciekłeś od swych snów? 

Jak stało się,  że tak spokojny odszedłeś aby wrócić znów? 

 

Ref.: Gdzie jesteście, 

Rudy, Alku, Zośko? 

Gdzie jesteście? 

Na Twych szańcach, Polsko! Bis 

 

O czym dziś myślisz druhu młody stojąc gdzie krzyży białych ślad? 

O czym dziś myślisz i co chciałbyś zachować w sercu z tamtych lat? 

Jak to się dzieje, że pamiętasz, jak to się dzieje, że ich znasz? 

A może Tobie o nich śpiewa odwieczną pieśń echo Tatr? 

 

Ref: Gdzie jesteście, 

Rudy, Alku, Zośko? 

Gdzie jesteście? 

Zawsze z Tobą, Polsko! bis 

 

Odsłona  ósma: 

https://www.youtube.com/watch?v=eSqqq3Crxy0
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Piosenka „Boże coś Polskę” w wykonaniu uczennicy i chóru /57,01 minuta/ 

https://youtu.be/-udXQvNlF4U 

„Maszerują strzelcy, maszerują – pieśni patriotyczne” /57,01 minuta/ 

 

Odsłona  dziewiąta: 

W tle szum rzeki, wiatru, śpiew ptaków 

 

Wiem ja, bo mi o tem,  

Mama powiedziała:  

Żem dziecię tej ziemi,  

Żem jest Polka mała.  

 

I wiem, jak mi Polska,  

Jest droga i miła,  

Bom się w polskiej mowie,  

Pacierza uczyła.  

 

Bo mię polskie niwy  

Chlebem swym karmiły;  

Bo mię polskiej pieśni,  

Skowronki uczyły.  

 

 

Bo mię tam na niebie,  

Strzeże Matka Boska,  

Ta polska królowa,  

Nasza Częstochowska.  

 

Bo przy Bożym tronie,  

Polscy święci stoją,  

I co dzień się modlą,  

Za ojczyznę moją.  

Więc i ten paciorek,  

Polskiego dziewczęcia,  

Przyjm o wielki Boże,  

W ojcowskie objęcia!  

 

Bo on się z mej duszy,  

Wyrywa jak łkanie:  

Ojczyznę kochaną,  

racz nam wrócić Panie!  

 

 

https://youtu.be/-udXQvNlF4U
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Scenariusz montażu słowno – muzycznego „Godne święta” . 

 

Prowadzący:   

Pragniemy serdecznie zaprosić na prezentację projektu edukacyjnego pod tytułem „Godne Święta”. Istotą 

przedsięwzięcia jest zaprezentowanie zwyczajów bożonarodzeniowych na Warmii i Mazurach. Projekt  jest owocem 

pracy uczniów klasy 1 b Gimnazjum Nr 2 w Nidzicy, pod kierunkiem Joanny Marcjanik i Marcina Bąkowskiego. 

Podejmowane w trakcie realizacji projektu działania były bardzo innowacyjne. Uczestniczyliśmy m. in. w warsztatach 

śpiewu i tańca regionalnego, prowadzonych przez Katarzynę Borowską z Nidzickiego Ośrodka Kultury. Udział  

w pracach nad projektem dostarczył nam nowych przeżyć i doświadczeń. Doświadczenie to na pewno wpłynie 

pozytywnie na nasz dalszy rozwój.  

 

Prowadzący I:  /w tle melodia/ 

Uwielbiam Boże Narodzenie. To najpiękniejsze święto w roku. 

 

Prowadzący II: 

Ja też bardzo je lubię. Zjeżdża się cała rodzina. Wszyscy siadają przy odświętnie zastawionym stole. 

 

Prowadzący I:   

I te prezenty pod choinką… 

 

Prowadzący II: 

A choinka przede wszystkim. 

 

Prowadzący I:   

Nie ma kalendarzu dni bardziej uroczystych, kiedy to tradycja łączy się ze współczesnością, a rodzinna przeszłość  

z teraźniejszością.  

 

Prowadzący II: 

Boże Narodzenie to czas refleksji, wspomnień, podsumowań, podziękowań i życzeń. Niech ta niezwykła inscenizacja 

wprowadzi nas wszystkich w atmosferę zbliżających się świąt. 

 

Prowadzący I:   

Przenieśmy się na teren dawnej Warmii i Mazur. Poznajmy tradycje ludowe okresu „godnych świąt”. 

 

Prowadzący II /w tle melodia, wchodzą kolędnicy/ 

Święta Bożego Narodzenia nazywano na Warmii i Mazurach godami lub godnimi świętami. Same święta poprzedzał 

okres adwentu. Adwent trwał cztery tygodnie. W pierwszą niedzielę adwentu na Warmii i Mazurach  robiono z choiny 

wieniec z czerwonymi wstążkami i świeczką. Całość zawieszano w pokoju pod sufitem. W każdą następną niedzielę 

dodawano jedną świeczkę, aż było ich cztery /wieniec adwentowy/. 

 

Prowadzący I:   

W okresie adwentu gdzieniegdzie na Mazurach chodzili przebierańcy – maszkary (Napierki, Klon, Szymonki) bądź 

chłopcy z gwiazdą (Róg, Sasek, Nakomiady). Chłopcy chodzili po wsiach i śpiewali kolędy. 
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Prowadzący II: 

Dzień Wigilii różnił się od tego, który znamy obecnie. Nie przestrzegano w tym dniu postu. Na wigilijnym stole można 

było znaleźć potrawy mięsne takie, jak kiełbasa czy pieczona gęś. Nieznany był też zwyczaj dzielenia się opłatkiem czy 

ubierania choinki. W kącie izby stawiano za to snop siana lub wieszano zieloną jeglijkę.  

 

Prowadzący I:   

Zwyczaje znane nam dziś przywędrowały na Warmię i Mazury dopiero w XX wieku. Kiedy zwyczaj przybierania 

choinki wkradł się już w tradycję Mazurów, ustawiali oni pod nią talerze wypełnione jabłkami, piernikami, orzechami, 

czy cukierkami. 

 

Prowadzący II: 

Prezenty przynosił dzieciom, podobnie jak dzisiaj mikołaj. Nazywany był on jednak inaczej niż obecnie.  

Na Mazurach był to Nikolus lub Pikolus. Na Warmii zaś popularny był zwyczaj chodzenia sług z szemlem /siwym 

koniem/. Nastrój wigilii dopełniało śpiewanie kolęd.  

 

Kolęda – „W Betlyjem na górze” 

 

Matka: 

Chrzątajwa się, córecko, żebym do pierwszej gwiazdki zdążyli, rozstawcie potrawy i przygotujcie odświętne stroje. 

 

Córka: 

Dobrze, matecko, ale moglibyście jakąś psiosenke zanucić, toby nam zara lepsi sło. Wy matecko tak ślicznie 

spsiewacie. 

 

Matka: 

Mas, wej, córecko i prawde, ale najgorszy jako? /myśli/  

A już mi wpadła, już ziem. No słuchaj /matka śpiewa kolędę lulajże Jezuniu/ 

 

Syn: 

Matecko, chtoś puka w dźwierzń.  

 

Matka: 

Prose do izby. 

Nieśmiało wchodzi chłop w kożuchu odwróconym na lewą stronę, z rózgami i upominkami w ręku/ 

 

Chłop w kożuchu: 

Daj Waści Panie Boze dobry dzien. 

 

Matka: 

Panie BozeWama zapłać. A córze to waść przyniosł. 

Chłop w kożuchu: 

Wybawcie waści, pani matko, przychodzę zapytać, czy dziatki coły rok dobre były, mamuśce służyły i od pracy nie 

stroniły? 
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Matka: 

A no toć może posłuszne były. Ale prose waści blizy do stołu. Prose tu choc na te stołki /podchodzi i siada/. No to 

trzeba się dziatków popytać, czy dobre były dla matecki i ojculka. /Podchodzi do drzwi i woła/  

Jaśko-o-o-o!!! 

 

Syn: 

Co, matecko? 

 

Matka: 

Chodźno, ajwoj. 

 

Syn: 

Cego chcecie? 

 

Matka: 

Wołaj siostry swoje. 

 

Syn: 

Kasieńka, Anulka Matecka prosi /wbiegają dzieci/ 

 

Matka: 

Pójdźta tutaj do gościa! 

 

Córka: 

Kiedy, matecko, mnie jest wstyd. 

 

Matka: 

Cego znowuj się tak wstydzieć. Chodź Jasko, a ty biegaj po ojczulka, niech, ale zara przyjdzie do izby, ale i ty  

z nim /grozi mu łagodnie palcem/ 

 

Ojciec: 

A dokądże to Pan Bóg prowadzi? 

 

Matka: 

Krótko ci poziem – o nase dziatki idzie. 

 

Ojciec: 

No dobrze, dobrze, ale toć nie tak Grendo, pomaluśku, jak to o dziatki? Na co by to? 

 

Chłop w kożuchu: 

A no to rzecz jest taka: /zadaje pytanie dzieciom/ 

Dziatki, czy byliście posłuszni i mateczce i ojczulkowi? 
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Dzieci: 

Byliśmy waści. 

 

Chłop w kożuchu: 

Kiedyć tak jest, to ni ma im sia Cego załować, ino podarki ofiarować. 

 

Dzieci: 

Serdecznie wama Bóg zapłać. 

 

Chłop w kożuchu: 

A teraz cem predzy dalej idę inne dziatki obdarowywac. Łostańta sia z Bogam. 

 

Matka: 

Bóg Wama zapłać. 

 

W izbie śpiew kolędy ”Wśród nocnej ciszy”, podczas śpiewu na widownię wchodzi chłop w kożuchu i rozdaje rózgi i kartki 

świąteczne. Pomaga mu baba z koszem na datki. 

 

Prowadzący I:   

Adwent kończył się odprawianą w wigilię jutrznią na gody. 

 

Prowadzący II: 

Jutrznia to inaczej pora przed wschodem słońca. Gody w tradycji ludowej to Święta Bożego Narodzenia. Podczas 

Jutrzni na Gody odtwarzano sceny związane z narodzeniem Chrystusa. Było to widowisko typowo religijne, polegające 

na śpiewaniu pieśni z kancjonału przez dzieci szkolne. Brała w nich udział niemal cała wieś.  

 

Prowadzący I:   

Jutrznia była uroczystością o ogromnym rozmachu. Rozpoczynała się o drugiej w nocy 25 grudnia i trwała do piątej 

rano. Po takiej uroczystości można było świętować przy suto zastawionym stole. 

 

Córka: 

/Dzwony/ Matecko, matecko, zwony do kościołka biją na jutrznię. Chodźno, ajwoj!!! 

 

Syn: 

Jutrznia, Jutrznia na Gody, chrzątajwa się, pora iść. 

 

Matka: 

Jaśko wołaj ojczulka, niech zara przyjdzie do izby se ubrac.  /domownicy ubierają się/ 

 

Ojciec: 

/Wciąga kożuch/ 

No dziatki, jesteśwa gotowe?  

/dzieci przytakują twierdząco, po czym wszyscy wychodzą, siadają by obejrzeć jutrznię/ 
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Kolędnicy –  przebierańcy wchodzą na scenę głośno śpiewając kolędę "O Józefie".  

 

Pasterz I: 

Dawny zwyczaj bywa wszędzie, 

przychodzimy po kolędzie, 

Hej kolęda, kolęda 

 

Pasterka: 

Idziemy, bracia w drogę z wieczora, 

Wstąpimy najpierw do tego dwora 

I będziemy śpiewać wszędzie 

tak wesołej kolędzie 

 

Anioł: 

Dalej bracia przystępujcie, 

temu domu kolędujcie. 

 

Diabeł: 

Może kolędę tu dostaniemy, 

Jak nam nie dadzą- odejdziemy 

I będziemy rozgłaszali, 

Ze tu skąpcy nic nie dali! 

 

Anioł: 

Nad uśpioną Galileą 

światło mroki skrą przecięło 

i poniosło wieść po świecie 

Pan się rodzi w Nazarecie! 

 

Pasterz II: 

Na bezdroża, uroczyska 

gwiazda jak drogowskaz błyska: 

poprowadzi w kraj nieznany 

trzy królewskie karawany. 

I w zdumione zajrzy twarze, 

gdy im cel podróży wskaże 

Padną władcy na kolana 

uznać w synu cieśli- Pana! 

 

Pasterka: 

Idźcie wszyscy do kołyski oddać cześć! 
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Kolęda:  „Witaj Jezu” 

 

Pasterz I: 

Szmat pastwiska uszliśmy dzisiaj. Trzody piekną pasze mioły, jeno zmęczenie członki ogarnia – czas by trochę 

spocząć. 

 

Pasterz II: 

Do Betlejem niedaleko. Możemy już rozpalić ognisko. Piękna noc nadchodzi. 

 

Pasterz I: 

Dawno już takiej nie było! Choć ziąb zewsząd ogarnia, niebo skrzy się gwiazdami. Aż żal do snu sa pokładać! Tak bym 

w nie patrzał i patrzał! By przejrzeć je całkiem. Toć ono podnóżkiem Pana. Z tego nieba kiedyś zstępowali aniołowie. 

 

Pasterz II: 

I Pan sam ukazywał sa w obłokach. Gdzie teraz Mu sia do nas, prostacków, znizać? Może do wielkich, uczonych w 

piśmie i mowie, aleć to nie dla nas! 

 

Pasterz I: 

Słyszycie jeno? 

 

Pasterz III: 

Zbliża sia kto! Nie wróg chyba? 

 

Pasterz II: 

A może zwierz dziki? Nie rozpaliliśmy jesce ogniska! 

 

Pasterz I: 

Mąż jakiś i niewiasta – pielgrzymi. 

 

Wchodzi Maryja i Józef 

 

Józef 

Pan z Wami! 

 

Pasterz III: 

I z Tobą! Dokąd to zdążacie? 

 

Józef 

Do Betlejem na spis ludności. Noclegu szukamy. Czy są tu jeszcze jakie domy za pastwiskiem? 

 

Pasterz I: 

Tu jeno stajenka opodal, gdzie trzody sia kryją. Nic więcej. 
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Maryja: 

Niech Wam Pan Bóg zapłaci za dobre słowa. Pójdźmy tam Józefie. Żegnajcie. 

 

Pasterz III: 

Niech Pan będzie z Wami i strzeze dróg wasych. 

 

/Józef i Maryja siadają w stajence, kołysanka „Modre ocka idźcie spać” 

 

Pasterz I: 

/Budzi się, powoli wstaje, rozgląda się, przykładając rekę do czoła, chodzi po scenie, biegnie do innych, trąca ich./ 

Bracia! Wstawajcie! Pali się! 

 

Pasterz II: 

Co mówisz? 

 

Pasterz I: 

Łuna nad nami! Betlejem goreje! 

 

Pasterz III: 

Nie, to nie miasto! O!O! Słyszycie? 

/W tle melodia kolędy/ 

 

Anioł: 

Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu! Dziś w mieście Dawida 

narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie niemowlę owinięte w 

pieluszki i leżące w żłobie. 

 

Pasterze: 

Do Betlejem bieżem! 

 

Kolęda „Przybieżeli do Betlejem” 

 

Anioł: 

W tę cichą noc i pełną chwały 

błogosław szkole, Jezu mały, 

wspomagaj mądry dar nauki, 

pomnażaj ziarno zasiane w duszy. 

Spojrzyj łaskawie na tych, co w trudzie 

niosą cierpliwie kaganek wiedzy 

i na tych, co z tej wiedzy czerpią, 

by była dla nich ważną i świętą. 

Pasterka: 

Biały obrus i mały Jezusek, 

Gwiazdy, blaski, anielskie pienia. 
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Zasiądziemy przy stole białym 

i popłyną dobre życzenia. 

Gdy opłatkiem łamać się będziemy,              /Anioł i Diabeł podchodzą do nauczyciela i dzielą się opłatkiem/ 

pokój spłynie na ziemię całą,  

bo jak chleba dobroci trzeba 

by serca odpoczywały. 

 

Pasterz II: 

Za kolędę dziękujemy, 

zdrowia, szczęścia winszujemy, 

na ten Nowy Rok! Na ten Nowy Rok! 

 

Anioł: 

Żebyście jak pączki w maśle się pławili 

i się nie kłócili, dobrze jedli, pili. 

 

Diabeł: 

Żeby dzieci były jak białe kluseczki 

i jako gołąbki spokojne żoneczki 

Hej kolęda, kolęda! 

 

 

Pasterz I: 

Tego wam życzymy, na to przychodzimy, 

i kolędę swoją dla was przynosimy. 

Hej kolęda, kolęda. 

 

Anioł: 

Wesołych świąt! 

Bez zmartwień, 

z barszczem, z grzybami, z kapustą, 

z gościem, co niesie szczęście! 

Czeka nań przecież miejsce. 

 

Diabeł: 

Wesołych świąt1 

A z gwiazdką- 

pod świeczek łuną jasną, 

życzcie sobie-najwięcej 

zwykłego ludzkiego szczęścia. 

 

Anioł: 

Niech przy życzliwym zapachu 

strojnej choinki 
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upłyną piękne chwile waszej Wigilii. 

 

Diabeł: 

Ze wspólnie śpiewaną kolędą, 

w kochającym rodzinnym gronie. 

 

Kolęda "Cicha noc, święta noc" 
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Scenariusz montażu słowno – muzycznego „Zwyczaje regionalne na Warmii i Mazurach w okresie Świąt 

Wielkanocnych”. 

 

Scena I 

Scena udekorowana kwitnącymi drzewami – wykonanymi np. ze stojących wieszaków na ubrania i owiniętymi: szarym 

papierem, bibułą. Pośrodku stół wielkanocny przystrojony palmami, bukszpanem, koszykiem ze święconką. Nad stołem 

zawieszamy gałązki wierzby - gaik wykonany wstążek i bibuły. Do sztucznego bluszczu przymocowane kolorowe pisanki. 

Z boku sceny stoi fragment wiejskiej chaty. Przed chata drewniany płot. Z drugiej strony sceny wiosenny krajobraz. 

 

Narrator:   ( w tle melodii mazurskiej)    

„ Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło.  

I zwyczaje i obrzędy. 

I dom pełen wspomnień. ”                         

                                                               /Saint – Exupery/ 

                                                                          

Narrator:    

Bogata tradycja ziemi mazurskiej, odchodzi już w zapomnienie. To, co odróżniało ten region od innych, tkwi już  

w pamięci nielicznych. Może oprócz wyobrażeń, świadczących o zagubionych tradycjach, Wielkanoc na Mazurach nie 

była inna od tych świąt, jakie przeżywamy dzisiaj. W przypadku, gdy tradycje są żywe, w ich kultywowaniu uobecnia 

się bliskość ludzi, radość wspólnego przeżywania, gdyż tak samo lub podobnie pojmują oni świat. Okres pasyjny  

i Wielkanoc to najbardziej stosowna pora, skłaniająca człowieka do refleksji nad czasem i przemijaniem, nad życiem  

i śmiercią.  

 

Narrator:  

Wielkanoc obchodzimy wiosną, gdy przyroda budzi się z zimowego snu. Na polach słychać śpiew ptaków, szum 

wiatru, szmer strumienia. W powietrzu czuć zapach budzącej się do życia przyrody. Święto to ściśle związane jest  

z wiosną i towarzyszą mu różne zwyczaje i obrzędy, które sięgają prasłowiańskich czasów. Dzisiaj przedstawimy 

Wam, tradycje związane z Wielkim Tygodniem, te zapomniane, nieznane i te, które jeszcze dziś są obchodzone. 

Posłuchajcie! 

 

Dziecko gospodarzy:      

Są takie święta raz w roku, 

co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku 

i wielka miłość rośnie w nas. 

Miłość do ludzi, do przyrody, 

w zielone każdy z wiosną gra, 

a w naszych sercach radość trwa. 

 

Piosenka: Wielkanocna piosenka 

 

Gospodarz:   

Młoda trawka się zieleni, 

Srebrem lśnią wierzbowe kotki. 
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Gospodyni:    

Już słoneczko mocniej grzeje,Miły wiatr wokoło wieje. 

 

Gospodarz: 

Przyleciały ptaszki z radosną nowiną, 

Zaśpiewały, zawołały nad oziminą 

Idzie wiosna a wraz z nią święta idą. 

 

Wchodzą wszystkie dzieci (przy muzyce), stają w półkolu, śpiewają piosenkę.   

 

Dziecko gospodarzy:      

 Przyszła wiosna, dobra wiosna 

A z nią pora wielkanocna. 

 

Gospodarz: 

Jak ludowy zwyczaj każe  

Zielony gaik wiośnie dzieci niosą w darze. 

 

Gospodyni: 

A ten nasz gaiczek z lasu idzie, 

Przyglądają mu się wszyscy dobrzy ludzie.     

     

Dzieci przynoszą gaik, stają z nim na środku, dziewczynki tańczą w kółko wokół gaiczka, wszyscy śpiewają piosenkę  

o gaiku. Dzieci stawiają gaik do wazonu. 

 

 

Scena II:  Wielki Tydzień – Niedziela Palmowa 

 

Narrator:  

Przygotowania do świąt nasilały się od Niedzieli Palmowej, która była wstępem do Wielkiego Tygodnia. Bielono izby  

i obejścia, wietrzono pościele i krzątano się wokół jadła na wielkanocny stół. Do niedzieli wszystko musiało być 

oczyszczone, nie tylko dusza, ale także chata i obejście.  

 

Gospodarz: /mówi do synów/ 

Trzeba zrobić porządek w obejściu. Niech będzie wszędzie czysto na przyjście Pana. 

 

Synowie:  

Wybielimy ścian! 

Naprawimy dziury w płocie! 

A my zamieciemy podwórze! 

 

/Naśladują czynności/ 
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Gospodyni: /mówi do córek/ 

- Ściany wybielone, teraz trzeba posprzątać chałupę. 

 

/Córki naśladują czynności sprzątania: wieszają poduszki na płocie, myją okna, zamiatają podłogę, myją garnki  

i wieszają je na płocie, zakładają czysty obrus/ 

 

Narrator:  /zagląda do chaty/  

Po takim obejściu widać, że Wielkanoc blisko. 

Narrator:  

Obrzędy wielkanocne rozpoczynała Niedziela Palmowa, zwana też Kwietną, lub Wierzbną. Upamiętniała ona wjazd 

Jezusa do Jerozolimy. Dawniej palmy wykonywano tylko z zielonych gałązek i ozdabiano kwiatami. Podstawą każdej 

była wierzba, gdyż to ona - jak głosi legenda - pierwsza ugięła swe gałązki płacząc nad śmiercią Chrystusa. 

  

Narrator:  

W ten dzień, wczesnym rankiem, chłopcy gonili dziewczęta wymachując wierzbową gałązką. Bicie to miało napełnić 

dziewczynę siłą do pracy w polu. 

 

Syn:  

Orzeźwiona łzami wiary  

Wraca w domy ciżba prosta 

I jak każe zwyczaj stary 

Różdżką wierzby siebie chłosta 

„Nie ja biłam, wierzba biła!” 

Z niepamiętnych czasów świata 

Taki zwyczaj trwa radośnie 

I syn ojca i syn brata 

Poświęconą różdżką chłostanie. 

 

Narrator:  

Oprócz wierzby w tradycyjnej palmie były gałązki brzozy z listkami, pióropusze trzciny, suszone, bibułkowe lub żywe 

kwiatki. Wierzono, że im dłuższa palma, tym dłuższe życie. Zatknięta za obrazem palma miała chronić przed pożarem 

i piorunem, a połknięta bazia przed chorobą gardła, płuc i wszelkim bólom. Aby palma miała tę moc musiała być 

poświęcona w kościele. 

 

/Na scenę wchodzi kilka osób z palmami/ 

 

Gospodyni: 

Otóż Wierzbna, otóż Kwietna 

Zawitała nam Niedziela. 

Do świątyni gronem wszelkim 

Idą młodzi , idą starzy, 

Różdżkę wierzby z młodym listkiem 

Niosą święcić do ołtarzy. 
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Syn:  

Już Wielki tydzień, rzewniejsze brzmią pieśni, 

Dłuższe modlitwy, posępniejsze lica 

Śmiech się nie ozwie, struna nie zadzwoni. 

 

Scena III: WIELKI TYDZIEŃ 

 

Narrator:  

Początek Wielkiego Tygodnia oznaczał koniec porządków przedświątecznych i upływał pod znakiem oczekiwania 

Wielkiej Niedzieli. Wiele też ludowych wróżb wiązało się z tym okresem. Dni wielkotygodniowe wróżyły pogodę na 

cały rok; uważano, że jaka Wielka Środa – taka będzie wiosna, jaki Czwartek – takie lato, Wielki Piątek wróżył pogodę, 

żniwa i wykopki, a Sobota zapowiadała pogodę na całą zimę. 

  

Narrator:  / w tle melodii mazurskiej/ 

Wielka Środa zwana była ciemną jutrznią. Po niej, aż do rezurekcji milkły dzwony, po wsiach chodzili chłopcy  

z kołatkami, bębnem lub tak zwanymi tarapatami i obchodząc codziennie wieś trzy razy, przypominali wszystkim, że 

obowiązuje  post.  

 

Narrator:  /w tle melodii mazurskiej/ 

Wielki Czwartek zwany był też Cierniowym. Dzwony kościelne milczały. Aż do Wielkiej Soboty używano tylko 

klekotów do kołatania, a chłopcy biegali z kołatkami, mocno hałasując, co miało symbolizować wypędzanie Judasza. 

 

Narrator:  

W Wielki Piątek po wsi biegali chłopcy z drewnianymi kolatkami hałasując nimi na znak żałoby po śmierci Chrystusa. 

Uderzano się witkami wierzbowymi upamiętniając biczowanie Jezusa.  

 

Gospodarz /uderza rózgami śpiące dzieci/ wołając:  

Wstawajcie barany na te Boże rany. 

 

Gospodyni: 

 To najsmutniejszy dzień w roku, Jezus umarł na krzyżu. 

 

Wszyscy śpiewają: "Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami" LUB Sursum Corda – Rozpięty na 

ramionach 

 

Na scenę wchodzi uczeń odgrywający rolę Jezusa / strój franciszkanina/ z Krzyżem opartym na ramieniu 

 

Jezus: 

To jest Moje przykazanie byście się wzajemnie miłowali, bo nie ma większej miłości nad tę, gdy oddaję życie za 

drugiego człowieka 

 

Syn  

Raniąc swe nogi dźwigał swój Krzyż, 

Była to droga miłości – cierpienia, 
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Za nasze grzechy wynagrodzenia 

Droga najdalsza ze wszystkich dróg, 

Wybrał ją Jezus – Człowiek i Bóg. 

 

 

Narrator:  

W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek zajmowano się malowaniem jajek. Zabierały się do tego młode dziewczęta,  

a w wodzie, w której jajka się gotowały, myły włosy, wierząc, że będą gęste i bardzo piękne. 

 

Córka: 

Zniosła mi kura  

jajek sześć.  

Pytam więc kury: 

- czy mogę zjeść? 

 

Córka: /kura/ 

Ko... ko... ko... 

Ani sadzonych, ani na twardo 

i jajecznicy – nie. 

I na miękko 

- nie.  

Nie dam! 

Choćbym miała pęknąć ! 

Córka: 

Więc pytam grzecznie  

kury: - Czy mogę 

utrzeć te jaja  

na kogel-mogel? 

Spojrzała na mnie ... 

jak na osła ... 

i zagdakała, 

wielce wyniosła, 

że ... 

 

Córka: /kura/ 

Jaja na pisanki zniosłam! 

 

Narrator:  

Jajko jest symbolem odradzającego się życia. W chrześcijaństwie jest to symbol grobu, z którego zmartwychwstał 

Chrystus. 

 

Narrator:  

Jajku przypisywano moc magiczną. Należało je jednak ozdobić jakimś znakiem: kwiatkiem, słońcem, gałązką, 

kogucikiem, ptaszkiem, serduszkiem, kurzą łapką... 
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Gospodyni: /kładzie na stół jajka, mówi do córek/  

Czas już krasić jajka. Ja zajmę się pieczeniem baby. 

 

 

Córki /malują jajka/ 

Córki śpiewają piosenkę pt. "Pisanki" 

 

Pisanki, pisanki, jajka malowane, 

nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe, 

na nich malowane bajki pisankowe. 

 

Na jednej kogucik , a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej kuleczki tańczące. 

Na czwartej kwiateczki, a na piątej gwiazdki, 

na każdej pisance piękne opowiastki. 

 

Córka: 

Pisanki, kraszanki, jajka malowane. 

Jedne w paski, drugie w kwiatki,  

A wszystkie na szczęście. 

Na stole pisanki tęczą malowane 

Wśród zieleni trawy cukrowy baranek. 

 

Narrator:  

Na Warmii i Mazurach znana była zabawa w wybitki, zwana też walatką. Polegała na tym, że dwaj chłopcy brali do 

prawej ręki po jednym barwionym jajku i uderzali jednym o drugie. Którego jajko zostało zbite, ten przegrywał. Inną 

pisankową grą była burda polegająca na rzucaniu do siebie pisanek. Kto złapał, zatrzymywał pisankę przeciwnika, kto 

stłukł, oddawał jedną ze swoich. W niektórych miejscowościach urządzano zawody przerzucania pisanek przez dach 

kościoła lub chaty. 

 

Córka: 

Jajka w koszyku, zaraz wam pokażę.... 

Jedne kolorowe –  

zwane są kraszanki 

a skrawkami papieru 

zdobne – nalepianki. 

Są też w wosku maczane, 

potem malowane… 

Albo farbowane 

i wydrapywane… 

To są właśnie pisanki! 
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Narrator:  

W Wielką Sobotę podczas nabożeństwa odbywało się święcenie wody i ognia, po zakończeniu palono najstarszy we 

wsi krzyż przydrożny, wierzono bowiem, że jego popiół zapobiegnie wielu chorobom przez cały rok – zabierano więc 

do domu węgle pozostałe po spaleniu krzyża i  stosowano je w postaci okładów na bolące miejsce. Aż do 1945 roku 

nie znano na Warmii i Mazurach zwyczaju święcenia potraw. Ale później… 

 

Gospodyni: /kładzie na stół koszyki, mówi do córek/ 

- Przygotujmy święconkę. Ja włożę babę.  

 

Córki:  

Włóżmy placki z pszennej mąki na mleku i młodziach. 

Wędzone mięsiwo, kiełbachy i szynki. 

Jajko, pieprz, sól, ocet. 

Bochenek chleba.  Ser, masło i chrzan.  

 

Gospodyni i córki obchodzą scenę ze święconką.  

 

Córka: 

Kapłan jadła i napoje 

Poświeconą kropi wodą. 

Wielki Boże dary Twoje 

Niech do grzechu nas nie wiodą, Niechaj człowiek przypomina 

Śród biesiady, że są głodni. 

 

Narrator:  

W Wielką Niedzielę o wschodzie słońca w kościele odprawiała się msza zwana rezurekcją. Kto rezurekcje przespał, 

nie miał prawa jeść święconego. Wierzono też, ze kto nie pójdzie, będzie ciągle chorował. Już od Palmowej Niedzieli 

czekano z niecierpliwością na Wielką Niedzielę śpiewając: 

 

Gospodarz: 

Jedzie Jezus, jedzie 

Wiezie żur i śledzie, 

Kiełbasy zostawi 

I pobłogosławi. 

 

Gospodyni: 

Dobre placki przekładane 

I kiełbasy nadziewane 

Daj mi Chryste zażyć tego 

Daj doczekać święconego. 

 

Bicie dzwonów kościelnych – rezurekcje. Scenka – Misterium Wielkanocne. 

Niewiasty idą do grobu, mają w rękach maści, są smutne, niepewne. 
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Maria I:  

Czy strażnicy pozwolą nam wejść do grobu? 

 

Maria II:  

Miejmy nadzieję, że tak, ale czy odsuną kamień, który jest bardzo ciężki? 

 

Maria III: 

Same nie damy rady. 

 

Maryje podchodzą do grobu są zdziwione. 

 

Maria I: 

Patrzcie nie ma strażników. Ciekawe co się z nimi stało? 

 

Maria II: 

I kamień jest odsunięty, któż to mógł zrobić? 

 

Maria III: 

I nie ma ciała Pana. 

 

Wychodzi Aanioł - kobiety przestraszone, zdziwione. 

 

Anioł: 

Nie bójcie się. Wiem kogo szukacie - Jezusa z Nazaretu, nie ma Go tu, bo Zmartwychwstał i żyje. Oznajmijcie to jego 

uczniom. 

 

Kobiety zdziwione, przestraszone, radosne zwracają się do widowni. 

 

Maria II: 

Pan żyje! Zmartwychwstał! 

 

Maria III: 

Wdziałyśmy Anioła. 

 

Piotr: 

Uspokójcie się i mówcie wszystko po kolei. 

 

Maria I: 

Poszłyśmy do grobu, aby namaścić ciało Pana. 
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Maria II: 

Zastanawiałyśmy się, czy strażnicy nas przepuszczą i kto odsunie nam kamień. 

 

Maria III: 

Gdy przyszłyśmy strażników już nie było, kamień byt odsunięty a ciała Jezusa nie było w grobie. 

 

 

Maria I:  

Nie wiedziałyśmy co robić. 

 

Maria II: 

 I nagle stanął przy nas mężczyznę w białych szatach 

 

Maria III: 

Przestraszył nas bardzo. 

 

Maria I:  

Wtedy on powiedział: Nie bójcie się. Wiem kogo szukacie, nie ma go tu, Zmartwychwstał. 

 

Maria II: 

Naprawdę tak powiedział, a ciała w grobie nie było. 

 

Maria III: 

Kazał nam opowiedzieć wam o wszystkim. 

 

Wchodzi Pan Jezus. 

 

Jezus: 

POKÓJ WAM. 

 

Piotr: 

Panie to naprawdę TY. 

 

Jezus: 

Czuwajcie i módlcie się. Bo po to umarłem na drzewie krzyża i Zmartwychwstałem by otworzyć wam Niebo! 

 

Po scence pieśń Wesoły nam dzień dziś nastał 

 

Narrator:  

Po ceremonii rezurekcji można było zasiąść do stołu. Śniadanie Wielkanocne nie było bogate. Jadało się jajka na 

twardo, masło uformowane w figurkę baranka z oczami z ziaren pieprzu i uszami z listków borówek, chleb razowy 

pieczony w szerokich, płaskich formach, twaróg oraz różnorodne ciasta, wśród których nie mogło zabraknąć słonych 

ciasteczek w kształcie ptaków. Następne posiłki były już znacznie bardziej urozmaicone  

i zawierały różne potrawy mięsne. 
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Narrator:  

Niedziela Wielkanocna była dniem spędzanym z rodziną, pełnym zabawy i radości. W różnych miejscach chowano 

podarki od zajączka, których później szukały dzieci. Nieco starsi zakładali się, kto zje więcej jajek, a młodzież bawiła 

się staczając jajka z pagórków lub tłukąc się jajkami. 

 

 

Gospodarz: 

Biją dzwony, złote dzwony, 

Coraz głośniej, prędzej. 

 

Gospodyni: 

Zaraz jajkiem wielkanocnym 

Podzielimy się jak sercem. 

 

Gospodarz: 

Na bieli obrusa rozsiadły się baby. 

Mazurek do tańca zaprasza rolady. 

Wesołe pisanki jak kwiaty na stołach 

święconka z barankiem, stół wita i woła 

Wielkanoc, Wielkanoc, Wielkanoc. 

 

Gospodyni: 

Nasz stół wielkanocny 

haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 

listeczków skrzydlatych 

lukrowana baba 

rozpycha się na nim, 

a przy babie – 

mazurek w owoce przybrany. 

 

Gospodarz: 

Na półmisku rośnie owies – 

jak przystało – 

prababci ręką wysiany, 

cukrowy baranek 

skubie go nieśmiało, 

a obok misa pisanek. 

Pisanki, pisanki - z tęczy malowanki, przedziwne kolory, napisy i wzory. 

 

Gospodarz do synów: 

 Idźmy złożyć  życzenia. Weźmy kogucika. 

 

Chłopcy ciągną wózek z kogutem 
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Córka: 

Wiosna przyszła, zima schodzi 

Nasz kogucik boso chodzi, 

Dajcie choć po dwa grosiki 

By kogucik miał buciki. 

Córka: 

A gosposia skrzętna 

Da nam chleba, da nam sera. 

 

Córka: 

Placków, jajek nie żałujcie 

Bo jak nic nie dostaniemy 

Wszystkie garnki potłuczemy. 

 

Córka: 

Gospodyni rada do koszyka wkłada 

Parę barwnych jajek /Gospodyni wkłada koszyczek do wózka/ 

 

Córka: 

Wkłada ręką szczodrą 

By się w gospodarstwie jak najlepiej wiodło. 

 

Chłopcy odjeżdżają śpiewając, Ciągną ze sobą wózek z kogutem i palmami. 

 

Chłopcy:  

Święta idą , święta, święta Wielkanocne, wszystkim tu składamy życzenia gorące. 

 

 

Scena IV:  Poniedziałek Wielkanocny 

 

Narrator:  

Późnym wieczorem po wsi chodzili dynguśnicy. Oprócz pieśni kościelnych śpiewali inne wesołe pieśni, za które 

otrzymywali datki, najczęściej jajka. Chodzenie po dyngusie trwało prawie całą noc i kończyło się często polewaniem 

wodą, bo rozpoczynał się Wielkanocny Poniedziałek nazywany Lejem. 

 

Narrator:  

Do 1945 roku na Warmii i Mazurach zwyczaj polewania wodą praktycznie nie występował.  

W Poniedziałek już o świcie zaczynało się smaganie gałązkami wierzbowymi, brzozowymi lub jałowcem. Smagali 

przede wszystkim chłopcy, zwłaszcza co ładniejsze dziewczęta, ale od smagania można było wykupić się ofiarowując 

najpiękniejsze pisanki.  

 

Dziewczęta krzątają się po domu, ubierają, gospodyni przygotowuje posiłek. Podśpiewują sobie pieśni wielkanocne. Nagle 

rozlega się pukanie do drzwi. 
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Gospodyni: 

Prosiemy! 

 

Gospodarz: 

A kto to tek rano nos odziedza? 

 

Chłopiec: 

Niech bańdzie pochwalony Jezus Chrystus. 

 

Gospodyni: 

Na zieki zieków. Aman. 

 

Chłopiec: 

Dobry wiecór nasa pani, 

Cyście się nas spodziewali, 

Nam wykupek sykowali? 

 

Chłopiec: 

Stumpa pani stumpa, 

Kluczykami brzunka. 

Od komórki do komórki 

Szuka noża od pieczonki. 

Dajcie nam świńskiego ciała 

Aby się wasza dusza do nieba dostała. 

 

Chłopiec: 

Po wykupku chodzę, 

Suczke z sobą wodzę. 

A wy Pani wstajcie, 

Mojo suczke oglądajcie. 

Prosze po jajuszku 

I kiełbasy do tego, 

To pójde do drugiego. 

 

Chłopiec: 

A tak musimy osmagać, 

Co pani nie byndo pkły kunsać, 

Wykupcie się, dajcie dajcie się 

Dajcie mi jajko! 

 

Chłopcy smagają dziewczęta po łydkach te uciekają, biegają po scenie piszcząc i śmiejąc się)Dziewczęta częstują 

chłopców jajkami, ciastem, ciastkami. 
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Chłopiec: 

Dziekujem ci, gospodarzu, 

I Wam pani gospodyni, 

Za ten wykup, coście dali, 

Cobyście za rok docekali. 

Wase chlywki, wase sopki, 

Wase wszystkie obchodki 

I te wase małe dziatki 

Niech wam rosną jako kwiatki. 

Ostańcie się z Panem Bogiem, 

Już ma za ostatnim progiem. 

 

Gospodyni i Gospodarz: 

Idźta z Bogiem. Dziankujem Wam za odziedziny. 

 

Wbiegają chłopcy z wiadrami 

 

Chłopiec: 

W wielkanocne święta 

Jest  tradycja stara 

By w drugi dzień świąt 

Dyngusa odprawiać. 

Chłopiec: 

Gospodarzu, gospodyni 

Piękne dziewczęta macie 

Dajcie ja polewać. 

 

Chłopiec: 

Śmigus - dyngus     

 

Dynguśnicy: 

Przyszliśmy tu po dyngusie 

Zaśpiewamy o Jezusie 

O Panience, Świętym Piotrze, 

O Judaszu i o łotrze. 

Alleluja, Alleluja! 

 

Chłopiec: 

Prysznic, prysznic koło studni, 

Już od rana pompa dudni. 

Kto choć z okna nos wysunie, 

Wnet na niego strumień lunie. 

Dyngus-śmigus, śmigus-dyngus, 

Śmiej się, córko, śmiej się, synku, 
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Tak się śmieje wieki całe 

Wielkanocny Poniedziałek. 

 

 

Chłopiec: 

Tu chałupka tu nieduża 

Tu dziewczyna jak kwiat róża 

Jak kwiat róża, jak lelija 

Za dyngusem się uwija 

Alleluja, alleluja! 

 

Narrator:  

Wielkanocne obyczaje  

wszyscy dobrze znamy, 

pamiętamy o nich ,  

gdy przy stole się zbieramy. 

 

Narrator:  

Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach każdy zając pamięta. 

Do koszyczka zapakuje słodycze. 

 

Narrator:  

I na święta ci przyniesie moc życzeń. 

Idą święta, wielkanocne święta 

O tych świętach i kurczątko pamięta. 

W żółte piórka się ubierze, wesołe 

Wśród pisanek będzie biegać po stole. 

Idą święta, wielkanocne święta,  

O tych świętach nasz baranek pamięta. 

Ma na szyi mały dzwoneczek dźwięczący, 

Będzie dzwonił, będzie skakał po łące. 

 

Wszyscy 

Za uwagę dziękujemy, 

zdrowia, szczęścia wam życzymy. 

Niech te Święta Wielkanocne 

będą ciepłe i radosne! 

 

Uczniowie odchodzą z wózkiem /wózek dziecięcy, wiklinowy/, kogucikiem, machają czapkami i śpiewają: 

Niech to spotkanie w pamięci wam zostanie!! 

 

 

 



mgr Joanna Marcjanik – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia  

w rodzinie w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki  

w Nidzicy. Nauczyciel dyplomowany z siedemnastoletnim stażem pracy. Absolwentka  

5 – letnich studiów dziennych na wydziale historii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego 

w Olsztynie, ukończone studia podyplomowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie na 

Uniwersytecie Warszawskim, ukończony kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry 

kierowniczej z zakresu organizowania i zarządzania oświatą, ukończone studia 

podyplomowe z zakresu wychowania do życia w rodzinie i edukacji seksualnej  w Wyższej 

Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie. Współautorka publikacji ilustrowanego albumu – 

przewodnika „Obiekty historyczne i religijne Ziemi Nidzickiej”. Doświadczona w realizacji projektów edukacyjnych, 

od siedmiu lat szkolny koordynator działań w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, największego w 

Europie projektu społeczno – edukacyjnego, którego głównym celem jest szeroko pojęta edukacja historyczna i 

kulturalna oraz promowanie różnorodności dziedzictwa kulturowego.  Autorka wdrażanego  

w szkole od wielu lat programu edukacji regionalnej, uwzględniającego poznawanie wszelkich dóbr i  przekazów 

kultury naszego regionu, a w szczególności dorobku historycznego i kulturowego naszej miejscowości. Inicjatorka 

wielu działań podejmowanych we współpracy z innymi placówkami i organami: władzami gminy, powiatu, 

województwa, Parafią Miłosierdzia Bożego w Nidzicy, Parafią Ewangelicko – Augsburską w Nidzicy, Nidzickim 

Ośrodkiem Kultury, Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Nidzicy, Archiwum Państwowym  

w Warszawie/Ekspozytura w Nidzicy/, Nadleśnictwem Jedwabno, Nadleśnictwem Nidzica, Towarzystwem Ziemi 

Nidzickiej, Przedsiębiorstwem Społecznym Garncarska Wioska w Kamionce oraz sportową grupą „Nidzica Biega”. 

Koordynator działań realizowanych w ramach projektu mającego na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna 

Dziedzictwu”, przyznawanego przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.  W listopadzie 2017 r. Szkoła 

Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy otrzymała Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Zaangażowana  

w przygotowania oficjalnych uroczystości patriotycznych organizowanych poza szkołą przez władze publiczne: 

uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zaangażowana w systematyczne przygotowanie uczniów do 

udziału w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, organizowanych corocznie przez Warmińsko – Mazurskie 

Kuratorium Oświaty w Olsztynie / bilans 2015 - 2019: 7 laureatów i 12 finalistów/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


