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„JESTEŚMY LUDŹMI – JESTEŚMY 

TANCERZAMI” w kilku słowach 

Projekt „JESTESMY LUDŹMI-JESTEŚMY TANCERZAMI” trwał 71 dni, z czego 

najważniejsza była odbywająca się w Polsce wymiana młodzieży od 16 do 22 czerwca 

2013 r. (pozostały okres to, poza przygotowaniami, czas na upowszechnianie 

rezultatów). W przedsięwzięciu wzięli udział  uczniowie  z II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie(Polska)  oraz  z Rasieniai Saltinis 

Basic School (Litwa). Liderami projektu  byli: ze strony polskiej  Krystyna Mazurek 

(koordynator), Konrad Pcian (II LO), a z litewskiej- Akvile Daujotaitė,  

Aneta Gagilaitė (RSBS). Projekt odbywał się w Krakowie z wycieczką programową 

na Lubelszczyznę. Grupa 20 uczniów w wieku od 14- 18 lat przebywała zarówno       

w Krakowie, jak i w stolicy Lubelszczyzny- Lublinie. Wszystkie działania dotyczyły 

tematu budowania pomostu międzykulturowego, ukazania tradycji narodowych          

w perspektywie współczesnej . Zastosowano takie metody pracy  jak: gry 

symulacyjne, FLASH-MOB, LARP, warsztaty tematyczne, wycieczkę, wizyty 

studyjne.  Poprzez naukę i zabawę młodzież miała okazję do zintegrowania się, 

lepszego poznania tradycji polskich oraz litewskich, a także podstawowych zwrotów 

w obu językach. Projekt ten dał również  możliwość wykazania się młodzieży 

kreatywnością w zakresie artystycznym – LARP, spektakl w Muzeum Wsi Lubelskiej 

oraz FLASH-MOB na ulicach Lublina. Ważna rolę w ramach integracji odegrały prace 

zespołowe, takie jak nauka tańców, pieśni ludowych oraz wieczór polski i litewski, 

gdzie każda grupa miała okazję zaprezentować swój kraj. Poza tym młodzież wzięła 

udział w wielu innych pracach zespołowych takich jak tworzenie scenariusza 

przedstawienia, prezentacji, filmu, plakatów, czy słownika polsko-litewskiego. 
Cele projektu: 

• wspólne działanie młodzieży w celu odkrywania wspólnej przeszłości historycznej, 

tradycji, obyczajów, niwelowania stereotypów, uprzedzeń międzykulturowych; 

• budowanie przyjaznych relacji pomiędzy młodymi ludźmi z Polski i Litwy na 

różnych płaszczyznach m.in. poprzez wspólne prace artystyczne oraz teatralne 

promujące dialog międzykulturowy, dziedzictwo historyczne, a w szczególności 

odkrywanie wspólnych korzeni; 

• nauka zasad współpracy w zespołach międzynarodowych; 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się j. angielskim ( językiem roboczym 

projektu); 

• doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną (tworzenie 

prezentacji multimedialnej, filmu, publikacji); 

• budowanie wspólnoty między młodzieżą w odniesieniu do tradycji i współczesności; 
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• propagowanie niekonwencjonalnych form i metod pracy;  

• propagowanie idei wolontariatu międzynarodowego;  

• włączanie młodzieży z mniejszymi możliwościami, pochodzącymi ze 

zmarginalizowanych obszarów UE. 

Uczestnicy(rysunki z zajęć integracyjnych): 
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W mieście królów 

Kraków- dawna stolica Polski, która zachwyca Zamkiem Królewskim, uroczymi 

uliczkami i legendami o smoku wawelskim, przywitała wszystkich uczestników ponad 

30-sto stopniowym upałem. Już pierwszego dnia odbyły się zajęcia integracyjne, 

podczas których m. in. każdy rysował swojego kolegę z drugiego kraju oraz spacer po 

mieście nad Wisłą. 

Początek przygody z poznaniem dziedzictwa kulturalnego Krakowa miał miejsce       

w Muzeum Etnograficznym. Jednym z ważniejszych punktów projektu była gra 

symulacyjna „W poszukiwaniu wspólnej tradycji i historii”, której uczestnicy wcielili 

się w role odkrywców i musieli m. in. zrobić zdjęcia najsłynniejszych obiektów 

dawnej stolicy, kupić coś kojarzącego się z nią, przeprowadzić wywiad, zapytać 

przechodniów o symbole miasta.  
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Dla młodych odkrywców w Krakowie  nawet smok wawelski nie był straszny. 
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Młodzież przygotowała wieczory narodowe, podczas których przedstawiła tradycje 

swoich krajów, tańce, potrawy. Każdy mógł zatańczyć, spróbować chleba litewskiego, 

sękacza. Istotna  była też  wzajemna  nauka tańców narodowych. 

 

Ważnym elementem całego projektu był taniec. Za pomocą tańca budowali pomost 

międzykulturowy. Odbyły się różnego rodzaju warsztaty(profesjonalne i amatorskie), 

podczas których młodzi Polacy i Litwini uczyli się tańczyć.  
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Ponadto odbyły się zajęcia z choreografem Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (najstarszej uczelni wyższej w Polsce) „Słowianki”. Każdy mógł 

przekonać się o wyjątkowości tańców ludowych!  

 

Sprawdzianem z nabytych umiejętności było stworzenie  układu choreograficznego. 

Młodzież z obu krajów wykazała się pomysłowością, otwartością i umiejętnością 

pracy w grupie. 
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Z historią Polski nierozerwalnie łączą się dzieje społeczności żydowskiej. Kraków 

posiadał całą dzielnicę zamieszkiwaną przez wyznawców religii mojżeszowej, której 

centrum stanowił plac Wolnica. Właśnie tam uczestnicy projektu przeprowadzili 

happening, podczas którego propagowali integrację międzynarodową oraz potrzebę 

kultywowania tradycji narodowych. 
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Wszystko odbyło się oczywiście w strojach ludowych. 
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Na lubelskim szlaku 
Lublin jest miastem na wschodzie Polski, w którym szczególnie można zauważyć 

związki pomiędzy mieszkańcami kraju nad Wisłą i sąsiadami zza Niemna. To właśnie 

tam w 1569 r. król Zygmunt August zawarł unię polsko- litewską. 

 

Podczas zajęć  w skansenie młodzież miała okazję zobaczyć dziedzictwo kulturowe 

Lubelszczyzny.  
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Poznali  architekturę i zwyczaje ludowe m.in. wianki z kolorowych kwiatów, które 

zgodnie z tradycją rzucane były do rzeki. 
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Odbył się tam także LARP (odmiana gry fabularnej rozgrywana na żywo)  

pt. „Na  litewskich ścieżkach w Lublinie”. Jego fabuła dotyczyła dwóch wsi: litewskiej 

i polskiej, w której mieszkał Janko. Pałał on miłością do Litwinki Kristyny.  

 

Przeciwko ich uczuciu wystąpiła jednak zazdrosna Erica. Za jej namową szamanka 

rzuciła na młodzieńca zaklęcie. Aby go odczarować, trzeba było znaleźć lalkę. Poza 

tym na weselu musiał pojawić się chochoł. Jeśliby do tego nie doszło, wsiom 

groziłoby 10 lat nieszczęścia. 
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Uczestnikom gry niestety nie udało się znaleźć lalki i zaprosić chochoła, ale na 

podstawie gry powstał scenariusz dramatu „Historie czerwcowe. Nie tylko na 

ludowo”. Inscenizacja została wystawiona w Muzeum Wsi Lubelskiej. 

 

Okazją do zaprezentowania umiejętności tanecznych był FLASH-MOB 

w najpopularniejszych miejscach Lublina (Plac Zamkowy, Plac Litewski, okolice 

Trybunału Koronnego). Zadaniem Polaków i Litwinów było niespodziewane 

zgromadzenie się i zatańczenie własnego układu choreograficznego ”P+L”, latkisa. 

Miało to pobudzić do myślenia zaskoczonych lublinian. 
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Po tańcu w pełnym słońcu nadszedł czas na ochłodę w wodnej mgiełce, która 

wszystkim przyniosła ulgę. 
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Odbył się także wieczór tańców, podczas którego zaprezentowano tańce z ogniem 

i deszczem. Swoje zdolności przedstawili członkowie grupy fireshow i uczestnicy 

projektu ,  nawet deszcz nie przeszkodził tańcom w rytmie ognistej muzyki. 
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Elementem kończącym projekt była wspólna ewaluacja i podsumowanie, podczas 

którego przedstawiono rezultaty działań . 

 

Uczestnicy projektu JESTEŚMY LUDŹMI –JESTEŚMY TANCERZAMI: 

 zbudowali pomost międzykulturowy,  pogłębili wiedzę na temat tradycji Polski 

i Litwy, ich kultury; 

 zdobyli nowe  doświadczenia wpływające na ich rozwój społeczny 

i indywidualny poprzez wspólne poszukiwanie rozwiązań, negocjacje, 

podejmowanie decyzji; 

 inaczej  spojrzeli na swoich sąsiadów: nauczyli się szanować siebie bez 

względu na bariery narodowe, społeczne, zdrowotne i inne ; 

 rozwinęli swoje zdolności teatralne, plastyczne, muzyczne a także poszerzyli 

swoją wiedze ogólną; 

 poznali nowe, ciekawe, a często niezauważalne miejsca; 

 przekonali się o zdolności wpływania na przyszłość narodów, kształtowania 

pozytywnych stosunków między państwami, 

 uświadomili  sobie wpływ historii na teraźniejszość; 

 poznali podstawy systemu prawnego i politycznego, realiów życia, 

poszanowania miejscowej kultury; 

 zapoznali społeczności lokalne z tradycjami Polski i Litwy m. in. poprzez tańce, 

wystawę prac artystycznych oraz  artykuły promujące dialog międzykulturowy, 

które ukazały się w lokalnych mediach. 
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Publikacje(przykład z „Lubartów 24”): 

Opublikowano: 2013-07-04 08:55  

Polak, Litwin dwa bratanki 

II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja znane jest 

z wymian międzynarodowych w różnych programach. 

Tym razem już po raz trzeci popularna „Trójka” 

zrealizowała projekt z funduszu polsko-litewskiego. 

 

Projekt "We are the world, we are dancers" został zrealizowany w ramach Polsko-

Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Trwał on przez 6 dni, od 17 do 22 

czerwca 2013 roku. W projekcie tym udział wzięło 10 uczniów z II LO im. Piotra 

Firleja w Lubartowie oraz 10 uczniów litewskich z Raseiniai Saltinis Basic School. Ze 

strony polskiej wymianę prowadzili Krystyna Mazurek oraz Konrad Pcian. 

Opiekunami grupy litewskiej byli Akvilė Daujotaitė oraz Aneta Gagilaitė. 

Projekt ten miał na celu integrację młodzieży polskiej i litewskiej w zakresie kultury – 

poznanie obyczajów, wierzeń, muzyki, a przede wszystkim tańców (w tym ludowych). 

Każda z grup przed spotkaniem miała przygotować swój własny regionalny taniec 

ludowy. Młodzież polska oraz litewska wzięła udział w wielu zajęciach 

integracyjnych. Odbyła zajęcia w Muzeum etnograficznym w Krakowie oraz 

uczestniczyła w warsztatach tanecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim 

prowadzonych przez choreografa z grupy pieśni i tańca „Słowianki”. Nauczyliśmy się 

tam krakowiaka, który został potem wspólnie odtańczony podczas happening'u na 

placu Wolnica w Krakowie. Nie zabrakło również czasu na zwiedzania Krakowa 

i Lublina w poszukiwaniu wspólnych śladów kultury polskiej i litewskiej. Grupa 

http://lubartow24.pl/informacje/szkolne_wiesci/61953/polak,_litwin_dwa_bratanki/
http://lubartow24.pl/f/0/0b503e707fabad4552fe3f05818fd242_3bf90c_bg.jpg
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polska zapoznała grupę litewską z dziedzictwem Krakowa podczas gry symulacyjnej, 

zaś Lublin oglądali podczas przygotowań do FLASH-MOB'a. 

Projekt ten dał również  możliwość wykazania się młodzieży kreatywnością 

w zakresie artystycznym – LARP w Muzeum Wsi Lubelskiej oraz FLASH-MOB na 

ulicach Lublina. Jednak najwięcej czasu zostało poświęcone nauce tańca – 

"Krakowiak", "Belgijka" oraz "Letkis". Ważna rolę w ramach integracji odegrały 

prace zespołowe, takie jak nauka pieśni ludowych oraz wieczór polski i litewski, gdzie 

każda grupa miała okazję zaprezentować swój kraj. Poza tym młodzież wzięła udział 

w wielu innych pracach zespołowych takich jak tworzenie scenariusza przedstawienia, 

prezentacji, filmu, plakatów, czy słownika polsko-litewskiego. 

Należy dodać, że II LO jako jedna z dwóch szkół na Lubelszczyźnie i jedyne liceum, 

otrzymało grand z Funduszu. 

Gratulujemy! 
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Gra symulacyjna 

 

KRAKÓW –“ Searching of cooperative 

tradition and history”  

Kraków is the most interesting and 

more often than not visited town in 

Poland. It’s necessary to see the market 

square with dense network of streets 

and the castle which is called Wawel.  

The St. Mary's Basilica and Sukiennice 

are located at the market square and 

are famous in the World. There is the 

beautiful Royal Road from Florian's 

Gate to Wawel. The road  is amazing, there are many monuments and charming 

architecture. The eldest part of the town is called Old Town and  it retains the 

shape unchanged. 

We are pleased to introduce you to some Basic information about Kraków, its history 

and present.  This purpose, we propose to join the fun together, through which  you 

will be able to look closely at this charming town. Fun, however, requires teamwork,  

observation and logical thinking, which will be demonstrated. Follow the items 

marked on a map and surely Reach the goal. We wish you a pleasant  experience! 

This is the place where we are. 

Dear all! It’s time to take the group photo. Choose 

the best place for it. 

After that follow your guidebook and tasks. See 

you! 

 

Dear  friends !  We hope you are ready for the walk. Keep  smilling  and follow the 

guidebook and tasks. You are …………..GROUP. 

TASK: 

1. LOOK AROUND  AND TAKE 5 PHOTOS OF THE MOST INTERESTING 

BUILDINGS YOU SEE AROUND OR JUST PHOTOS OF YOUR CHOICE. 
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2. WHAT ARE THE NAMES OF  MEMBERS OF YOUR GROUP? 

3. WHAT MUSEUM IS LOCATED IN UNDERGROUND OF THE KRAKOW 

MARKET SQUARE? 

4. WHY SOME BUILDING IS CALLED SUKIENNICE? 

5. WHO IS THE AUTHOR OF THE FAMOUS ALTAR IN THE ST. MARY'S 

BASILICA? 

6. WHY THE ONE TOWER OF THE ST. MARY'S BASILICA IS 

SHORTER? 

 7.YOU AKS AND KNOW THE LEGENND ABOUT KRAKÓW. 

8.WHAT THE TIME THE BUGLE CALLS IS PLAYED?   

  9. YOU GET A PHOTO WHICH SHOWS             

A „LAJKONIK”, FIND OUT WHO IS THE CHARACTER? 

10. PLEASE TO BUY OR TAKE SOMETHING WHICH IS THE SYMBOL OF 

KRAKÓW. 

11. PLEASE TO FIND A WHITE CARRIAGE AND WE HAVE TO TAKE                        

A PHOTO AT BACKGROUND OF THE CARRIAGE. 

12. PLEASE TO FIND A FLORIAN'S GATE AND WE HAVE TO TAKE A PHOTO 

ON THIS. 

13. PLEASE TO FIND A BARBAKAN AND YOU HAVE TO TAKE A PHOTO ON 

THIS. 

14. HOW WAS THE PLANTY CREATED? 

15. PLEASE TO FIND A GRUNWALD MONUMENT, TAKE A PHTO AND GIVE 

THE ADRESS OF THIS. 

16. PLEASE TO GO TO TOURIST INFORMATION OFFICE AND ASK ABOUT 

THE OPENING HOURS. 

17. PLEASE TO FIND WHAT IS LOCATED AT THE CENTRE OF THE 

COURTYARD AT COLLEGIUM MAJUS. 
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18. WHO WAS THE KING WHO WAS RULED AT 

WAWEL? 

19. WHAT IS CALLED THE MOST FAMOUS POLISH BELL? 

20. WHAT IS CALLED THE RIVER WHERE THE TOWN IS LOCATED? 

21. WHERE YOU CAN MEET WITH WAWEL DRAGON? PLEASE TO 

TAKE A PHOTO OF THIS AND YOU.  

22. HAVE TO DO THE SAME POSITION AS THE DRAGON. 

23. HOW OFTEN THE WAWEL DRAGON BREATHES FIRE? 

24. PLEASE TO GIVE THREE DISTRICTS IN KRAKÓW. 

25. PLEASE TO GIVE FIVE THE MOST FAMOUS COLLEGE IN THE TOWN. 

26. WHEN YOU WILL MEET SOME PERSON YOU HAVE TO GIVE THIS 

PERSON SOME FLOWER AND ASK WHAT THE PERSON HAVE IN POCKET. 

Kraków is town where are a lot of museums and monuments, but in the place you 

can also have a good fun. To the attractions we can include restaurants, cafes, 

pubs and night clubs. The choice is huge and everyone will find some for yourself. 

27. PLEASE TO TAKE A PHOTO AT BACKGROUND OF RESTAURANT 

WHERE IS LITHUANIAN FOOD. 

There is very interesting Jewish district which is called Kazimierz. You can see                

a lot of synagogues and monuments in the place. 

28. PLEASE TO ASK WHERE IS ROTUNDA. 

29. PLEASE TO GIVE THREE CHURCH IN KRAKÓW. 
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Taniec obojga narodów „P + L”  
Taniec obojga narodów „P + L” to prosty taniec, który zawiera kilka kroków, cały czas 

powtarzanych. Wykonywany jest w parach 

Zaczynamy od ustawienia się parami po kole. Panowie stoją wewnątrz. 

Wszyscy w parach wykonują te same  figury: 

 Cztery kroki do przodu. 

 Cztery kroki do tyłu. 

 Ze złączonymi nogami doskoczenie do środka pary. 

 Odskok na zewnątrz. 

 Zmiana miejsc – panie przechodzą przed partnerami. 

 Kolejne doskok i odskok. 

 Zmiana partnera – panie przechodzą do panów, którzy stoją przed nimi 

i ustawiają się po ich zewnętrznych stronach. 

I od nowa. 

Do tańca wykorzystać można  wiele rodzajów  muzyki, aby tylko  melodia dała się 

taktować na cztery. 

Przykładem jest melodia z ludowej piosenki zaczynającej się od słów: 

Hej dziewczyno 

Ty mnie nie znasz 

Od Rzeszowa jestem bednarz 

 Robię beczki, beczułeczki  

A wieczorem na dzieweczki 
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Scenariusz przedstawienia 

teatralnego „Historie czerwcowe. 

Nie tylko na ludowo.” 
 

„Historie czerwcowe. Nie tylko na ludowo” 

Bohaterowie: 

Kazimir – ojciec Bogny, mąż Giedre, najbogatszy z chłopów we wsi polskiej, pełni funkcje 

sołtysa. 

Giedre – żona Kazimira, matka Bogny, pochodzi z Litwy. 

Bogna – jedyna córka Kazimira i Giedre. Młoda, piękna dziewczyna uwodząca mężczyzn. 

Janko – brat Jancentego, biedny parobek u Kazimira, utrzymuje się z rybołówstwa. 

Janocenty – brat Janko, biedny parobek u Kazimira, wspólnie z bratem są rybakami. 

Maćko – dziadek Janko i Jancentego, najstarszy mieszkaniec wsi polskiej, pełni funkcje 

radnego.  

Dziadumiła – najstarsza kobieta we wsi polskiej, pełni funkcje radnej. 

Jagna – młoda, piękna dziewczyna, jest biedną sierotą.  

Jarogniewa – miejscowa praczka. 

Marysia – kucharka we wsi. 

Kłobuczek – wiejski głupiec.  

Chochoł – postać fantastyczna, według wierzeń ludowych niezbędna na weselu, jej 

odpędzenie wiązało się z nieszczęściem. 

Kostas – bogaty chłop ze wsi litewskiej, ojciec Dovydas i Kristyny, przyjaciel Kazimira. 

Dovydas – syn Kostasa, brat Kristyny, przyszły mąż Bogny. 

Kristyna – córka Kostasa, siostra Dovydasa, przyszła żona Janko. 

Agnė – młoda dziewczyna pracująca u Kostasa, przyszła żona Jarocentego.  

Tadas – chłop pracujący u Kostasa. 

Kristupas – parobek u Kostasa. 

Chochoł – postać fantastyczna, według wierzeń ludowych niezbędna na weselu, jej 

odpędzenie wiązało się z nieszczęściem. 

 

 

AKT I – WIEŚ LITEWSKA 

 

Scena I: rozmowa chłopów litewskich. Gorące czerwcowe popołudnie, chłopi pracują kosząc 

trawę, kobiety pomagają im zbierając i wiążąc w snopki. 

 

KOSTAS 

Oj gorąco chłopy, ale pracujta wartko! 
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TADAS 

Zrobiliby my przerwę, żar się taki leje z nieba że ani wystać już nie mogę. 

KOSTAS 

Przerwa! 

Chłopi siadają na skraju lasu, w cieniu brzozy 

KOSTAS 

Oj ciężko tu wyżyć z tych kilku morgów! A i gorąc w tym roku niesamowity, oj co to będzie 

przy zbiorach? 

DOVYDAS 

Oj, ojciec nie narzekajcie, jeść co mamy. 

KOSTAS 

Ano mamy mamy, ale podzielić mi ziemię trzeba między ciebie i rodzeństwo twoje. 

DOVYDAS 

Ojciec, mnie dużo nie potrza. Abym powietrze miał i na Niemen patrzeć mógł. 

KOSTAS 

Głupiś! Żenić ci się trzeba i to bogato. Może ja i stary jestem, ale rozum swój mam. 

A powiedz ty mi, Bogna tobie podoba się aa? 

DOVYDAS 

Co się ma nie podobać. 

KOSTAS 

A pewnie, pewnie. Dziewucha młoda, piękna, na kilku morgach siedzi. A i ty kawaler 

pierwsza klasa! Żenić ci się tylko! 

Przychodzą kobiety, przynoszą chleb, ser i mleko 

KRISTINA 

Posilta się chłopy! Ale dziś upał! uhh 

Chłopi jedzą i gawędzą. 

KOSTAS 

A i tobie w tym wieku na ojcowym chlebie siedzieć nie wypada! Żenić ci się trzeba. Jak nie 

chcesz starą panną zostać. 

DIANA 

Dobrze gospodarzu gadacie. Młodym się teraz poprzewracało w głowach. Ja w ich wieku już 

dobrze wiedziałam jak wlasny chleb smakuje! 

KRISTINA 

Mnie do ślubu nieśpieszno.  

KOSTAS 

Boś młoda i głupia! Nam starym myśleć trzeba jak was dobrze w życiu ustawić, a wy nam  

jeszcze kiedyś za to podziękujcie. No, do roboty! 

 

Scena II: izba w domu Kostasa, rozmowa Kristyny z matką. 

 

KRISTYNA 

Oj matko, tak mi jakoś ciężko. Spać nie mogę, jeść nie mogę, ino coś myślę i myślę, i takie 

kłócie w piersi czuję. 
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MATKA 

Może to upał źle robi ci, aaa? 

KRISTYNA 

Oj matko, to nie upał. 

MATKA 

Ino co? 

KRISTYNA 

Ino to, że ojciec ciągle o żeniaczce mówią i mówią, a ja już od tego wszystkiego zmysły 

potraciła! 

MATKA 

Zakochała ty się, czy jak? 

Kristyna rzuca się matce w objęcia, płacząc. 

KRISTYNA 

Oj, Matko, tak, chyba tak. We wsi pobliskiej jest taki jeden, a nie powiem bo podoba mi się. 

A i ja jemu chyba też. Wczoraj go nad rzeką widziała jak ryby łowił. Juści, mówił on coś do 

mnie ale nie wiem co, bo jak go zobaczyła to rozum mi całkiem odjęło i uciekłam co prędzej. 

MATKA 

Córuś! Nie ma co płakać, cieszyć trzeba się! Kostas, Kostas, słyszał ty co za nowina? 

 

Scena III: rozmowa Kostasa z żoną. 

 

ŻONA 

Kostas, Kostas!  

KOSTAS 

Czego się drze, nie widzi, że odpoczywam? 

ŻONA 

Oj, przepraszam, przepraszam. Córkę nasza zakochała się!!! 

KOSTAS 

Nie może być! W kim? 

ŻONA 

Ano w chłopcu z Kazimira wsi. Podobno to parobek jego, ale najlepszy pracownik! 

A i podobno obrotny taki, bo to i ryby łapie i sprzedaje, i figurki struga, i też sprzedaje. 

Podobno, że i udział jakiś ma w Kazimira ziemi. 

KOSTAS 

Nie może być! Ubranie mi odświętne szykuj! Trza mi z Kazimirem rozmowę odbyć! 

 

AKT II – WIEŚ POLSKA 

 

Scena I: rozmowa Kazimira z Janko. Bohaterowie siedzą na ganku chałupy Kazimira, 

dookoła wrzawa, rozmowy wieśniaków. 

 

JANKO 

A dzień dobry gospodarz kochany, dzień dobry! 
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KAZIMIR 

Pochwalony, a co to Cię Janko sprowadza do mnie? Pieniędzy pewnie chcesz aa? 

JANKO 

A nie, nie, skąd uchowaj Boże, ja przyszedł do gospodarza kochanego o pozwolenia na 

ożenek prosić. 

KAZIMIR 

Na ożenek? A co Ty zdurniał do reszty, a z kim Ty to żenić się chcesz aa? 

JANKO 

A no, gospodarzu kochany, we wsi litewskiej jest taka piękna, bogata dziewczyna Kristyna. 

Jak ja ją w kościele zobaczył w niedzielę ostatnią, tom zgłupiał do reszty. Nic tylko o niej 

myślę i myślę. I ja właśnie do gospodarza kochanego przychodzę z prośbą co by  o ożenek 

prosić. Bo to  i dla Kazimira z tego profity wynikną! 

KAZIMIR 

A jakież ja będę miał profity z twojego ożenku aaa? Do obcej wsi pójdziesz, a ja tylko 

pracownika najlepszego stracę. Nie ma mowy nie zgadzam się! 

JANKO 

Ale Kazimirze kochany, profity takie że…zobaczy Kazimir. Ja już to wszystko zaplanował 

dokładnie. Bo przecież jak ja z nią się ożenię, to i razem z nią majątek odziedziczę. 

A mająteczek uhuhu wielki, ziemi ogrom, bo to i pola i łąki i sady i lasy, a co najważniejsze 

rzeczka i jeziorka trzy. Oj Kazimir, Kazimir, my by razem z tego wszystkiego spółkę założyli. 

Można by z takim kapitalikiem spróbować we wsi młyn albo i karczmę otworzyć. To co, 

Kazimir? 

KAZIMIR 

Oj, nie wiem, ja nie wiem. Interesy z Tobą, oj….uchowaj Boże żebym ja na tym z torbami nie 

poszedł. 

JANKO 

Ale Kazimirze kochany 

Nadchodzi Bogna, na widok Janko szaleje. 

BOGNA 

Ojcze oto jestem, w czym Ci pomóc ojcze? 

KAZIMIR 

A przynieś no wódki i coś do tego, chleb, kiełbasę. 

BOGNA 

Ojcze, to mój przyszły mąż, kocham go, chcę się z nim ożenić. 

JANKO 

Jesus Christ! Kobieto, oszalała Ty czy jak? 

Bogna ściskając Janko 

BOGNA 

Powiedz, że mnie kochasz, no powiedz, powiedz. Niedługo bierzemy ślub, prawda ojcze? 

KAZIMIR 

Idź Ty no po tą wódkę! 

Bogna wychodzi 

KAZIMIR 

Oj niedoczekanie to moje, żeby moja córka za Ciebie wyszła! 
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JANKO 

Kazimirze, zrób Ty co proszę, ona mi żyć nie daje, biega za mną cały czas i uwieść próbuje! 

KAZIMIR 

Co? Tknij Ty ją, a zobaczysz! 

Wchodzi Bogna, na stół stawia poczęstunek i wódkę 

KAZIMIR 

A dziękuję córeczko. 

BOGNA 

Ojcze kocham go! 

KAZIMIR 

Zostaw nas samych 

Bogna wychodzi 

KAZIMIR 

To co, napijemy się? 

JANKO 

Jak gospodarz każą. 

Piją 

KAZIMIR 

To co Janko, na drugą nóżkę? 

Piją, jedząc i gawędząc 

JANKO 

To ja już gospodarzu iść będę – obowiązki wzywają. Przemyślcie moją propozycję. 

Do widzenia. 

KAZIMIR 

Do widzenia, do widzenia. 

 

Scena II: Wizyta litewskiej nauczycielki Ievy u sołtysa Kazimira.  

KAZIMIR, IEWA, BOGNA, KŁOBUCZEK 

 

Kazimir siedzi na ganku, pali fajkę. Wchodzi nauczycielka Ieva 

IEVA 

Dzień dobry gospodarzu! 

KAZIMIR 

A dzień dobry, dzień dobry. W czym panience mogę służyć aa? 

IEWA 

Jestem nauczycielem. Niedawno ukończyłam uniwersytet. Pochodzę z pobliskiej wsi. Jak mi 

wiadomo pan jest tu sołtysem. Przychodzę do pana w sprawie otwarcia szkoły dla okolicznej 

ludności. Uważam, że ciemnotę należy bezwzględnie zwalczać! 

KAZIMIR 

Oczywiście, oczywiście. Panienka ma zupełną rację, ale co  mnie do tego. Ja czytać i pisać 

umiem, niech idzie nauczać chłopów. Z tymże wieczorami, bo w dzień pracują, na mojej 

zresztą ziemi.  
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IEWA 

Panie Kazimirze, pan jest tu najważniejszą osobą, jest pan autorytetem, cieszy się pan 

wielkim szacunkiem i  posłuchem wśród ludności. Tylko pan może pomóc, bo dysponuje pan 

odpowiednimi do tego środkami. 

KAZIMIR 

Aha, więc o to chodzi. Ile? 

IEWA 

Nie wiem, ale myślę że na start przydało by się z 5000. 

KAZIMIR 

Ooo, niedoczekanie! Wszyscy byście mnie obdarli ze skóry, dam 1000 i ani grosza więcej! 

Wbiega Bogna goniona przez Kłobuczka, krzyczy. 

BOGNA 

Aaaa, zostaw mnie! Ojcze, ojcze pomóż mi, on mnie goni. 

KŁOBUCZEK 

Pani ładna. 

BOGNA 

Proszę, nie! 

KŁOBUCZEK 

Ale ja mówię, że pani ładna. 

BOGNA 

Proszę stąd odejść, natychmiast! 

KŁOBCZEK 

Pani ładna, ja się z panią ożenić. 

Kłobuczek dotyka Bognę, ona krzyczy. 

Bogna 

Proszę stąd odejść, proszę odejść! Natychmiast! 

KŁOBUCZEK 

Pani ładna. 

Kazimir odpycha Kłobuczka 

KAZIMIR 

Odsuń się cholero, odsuń się mówię! Wynocha mi stąd już! 

Kłobuczek ucieka, potykając się w progu. 

BOGNA 

Ojcze, ojcze w czym ci mogę pomóc? 

KAZIMIR 

W niczym! 

BOGNA 

Jak to w niczym, chcę ci pomagać! 

KAZIMIR 

Gościa teraz mam, proszę do domu natychmiast i mi po wsi nie latać! 

Bogna wychodzi płacząc 

IEWA 

Czy mogę dostać te pieniądze? 
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KAZIMIR 

Tak, tak proszę. 

IEWA  

Dziękuję gospodarzu, bądźcie zdrowi. Do widzenia. 

KAZIMIR 

Do widzenia, do widzenia. Żeby mi tylko tych pieniędzy nie zmarnowała! 

 

 

Scena III: Polana za chatą, na ławeczce siedzi Maćko. Wbiega Janko 

MAĆKO: 

Janko gdzie tak biegniesz, ryby byś połowił. Oj, skaranie boskie z tym chłopakiem, ino lata 

i lata! 

JANKO:  

Przepraszam dziadziusiu kochany. Tak, rzeczywiście ostatnio zaniedbuję pracę i interesy. Ale 

to się zmieni, przyrzekam.  

MAĆKO: 

A pewnie że zaniedbujesz, i grosza złamanego do domu nie przynosisz! Przecież wyżyć jakoś 

trzeba, a i o przyszłości pomyśle tobie już pora. Kawaler jak się patrzy, bystry, zaradny, 

zdolny, a i przystojny do tego jak mało który! Oj, Janko żony tobie szukać pora! 

JANKO:  

Toż ja wiem dziadku. Dobrze ja to wiem i znalazłem ja chyba partię odpowiednią dla siebie, 

a  i korzyści z takiego małżeństwa mogą być wielkie. 

MAĆKO: 

A pewnie, że korzyści! I to jakie korzyści! Kobita w domu potrzebna – zawsze upierze, 

ugotuje, posprząta, dobre słowo rzeknie. 

JANKO: 

Oj dziadziuś kochany, że takie korzyści to  i wiadomo. Zaraz mi jeszcze dziadziuś powie, że 

nic nie daje tyle radości co uśmiech dziecka. Tak, zgadza się wszystko, ale ja nie takie 

korzyści na myśli miałem… 

MAĆKO: 

Oj, kręisz ty coś jucho, kręcisz! Gadaj no zaraz, coś ty znowu wymyślił. 

JANKO: 

Dzidku, jest tam we wsi litewskiej dziewczyna. Piękna, że ze świecą drugiej takiej szukać. 

Mało, że piękna, do tego bogata i wpływowa.  Jakbym ja ją za żonę wziął to byśmy się 

z Kazimirem umówili, że jak ja się z nią ożenię, a Janocenty z Bogną to on nam da łodzie 

i sieci. Wtedy więcej ryb mogli byśmy łowić. A jak więcej ryb to i sprzedać można więcej, 

a może by i jakiś  sklepik mały z rybkami otworzyć w mieście. Już ja to sobie wszystko 

obmyśliłem. Jest tylko jeden warunek, Kazimir chce swoją córkę za mąż wydać. 

MAĆKO:  

A co ma do tego córka Kazimira? Ja już nic nie rozumiem! 

JANKO: 

Oj, dziadek pewnie wie, że ona za mną lata jak poparzona. Czepiła się jak rzep psiego ogona 

i odczepić się nie chce. Ubzdurała sobie ślub ze mną i spokoju mi nie daje. 
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MAĆKO: 

To się żeń z nią, korzyści by były z tego jeszcze większe! Przecie że Kazimir pierwszy 

gospodarz w okolicy! 

JANKO: 

Może i pierwszy, ale co z tego dziadku. Ja po prostu tej dziewczyny nie kocham, słyszy 

dziadek, nie kocham! 

MAĆKO: 

Oj, młodość, młodość! Ja tobie narzucić przecież nic nie mogę, chcę tylko żebyś ty i brat twój 

na ludzi wyszli. 

JANKO: 

Toż ja wiem o tym, że dziadek chce dla nas jak najlepiej, i zobaczy dziadek, że wszystko się 

dobrze ułoży. A propos Janocentego dla niego też już pora na żeniaczkę. 

MAĆKO: 

Oj, pora, pora, a i on mi coś mówił o jakiejś Litwince. Chociaż do wszystkiego ma on 

słomiany zapał, i co raz z jakąś inną ma ślub chce brać – już była Kasia, Basia, Ania, Jadzia. 

Kto za tym chłopkiem nadąży! 

JANKO: 

Dziadku, a jak by on z Kazimira córką? No przecież że to jest pomysł! Podobni jesteśmy jak 

dwie krople wody, na pewno się Bognie spodoba. A i charakterki mają podobne, pasują do 

siebie! 

MAĆKO: 

Nie wiem co mam o tym myśleć, pójdę dzisiaj jeszcze do Kazimira i porozmawiam z nim. A ty 

mi się teraz do roboty jakiejś bierz i bąków całymi dniami nie zbijaj, no jazda już cię tu nie 

ma!!! 

JANKO: 

Tak jest! 

Janko odchodzi. 

 

 

Scena IV: wizyta Kostasa w chacie Kazimira.  

Kazimir siedzi na ganku, paląc fajkę i notując coś w księdze z rachunkami, nadchodzi Kostas. 

 

KOSTAS 

Pochwalony gospodarzu! 

KAZIMIR 

Na wieki wieków. Kostas? Oj jak my się dawno nie widzieli, pewnie cię jakaś ważna sprawa 

do mnie sprowadza. Nie będziem tu siedzieć na ganku, zapraszam do izby. 

Kazimir i Kostas wchodzą do izby. 

KAZIMIR 

Gierde, Gierde! Oj skaranie boskie z tymi babami! 

Do izby wchodzi Gierde 

GIERDE 

A czego się drze, kapuchę gnietła! 
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KAZIMIR 

Gościa mamy i to nadzwyczajnego. Podaj nam strawę i wódki. No, co słychać Kostas, jak 

gospodarka ma się? 

KOSTAS 

A gospodarzu, narzekać nie będę, ale łatwo też nie jest. Pracy teraz u nas w brud, bo to 

i sianokosy i krowa mnie się cielić będzie, a i w sadach roboty tyla. Do tego jeszcze ten upał 

uff. Stary człowiek, młodym na tej ziemi pracować! 

KAZIMIR 

Oj prawda, prawda. Ziemie dzielić zacząć trzeba, a wcześniej o ożenku pomyśle dla dzieci. 

KOSTAS 

Toż ja ten sam problem mam, Kazimirze kochany, ten sam. Ja właśnie do Kazimira w sprawie 

ożenku przychodzę. 

Wchodzi Gierde, przynosi wódkę, chleb, kiełbasę, ogórki. 

Gierde 

Trzeba jeszcze czego, aa? 

KAZIMIR 

Nie nie, dziękuję.  

Gierdre wychodzi przed chatę, siada jednak pod oknem i słyszy cała rozmowę gospodarzy. 

KAZIMIR 

No to co na języku ma, niech mówi. 

KOSTAS 

Popatrz no Kazimir, my gospodarze pierwsi w okolicy, że ze świecą takich szukać. Twoja 

prawie cała ta wieś, a i u mnie też kawał ziemi. Bo to i  pola i łąki, i sady i lasu część duża. 

Ja mam rzeczkę i jeziorka, a i u ciebie stawów tyla. Ogólnie majątek to razem wielki i trzeba 

żeby mądrze był gospodarowany i rozwijał się! 

KAZIMIR 

No, prawda to wszystko, prawda, ale o co tobie konkretnie rozchodzi się aa? Napijmy my się 

może. 

Kazimir nalewa wódkę, piją. 

KOSTAS 

Bo widzi Kazimir my tak z moją wykalkulowali, że jak my by tak połączyli to wszystko 

i dzieci nasze do ołtarza poprowadzili. Oj, dobrze by to było majątki by połączył, a bogactwo 

by to było!!! 

KAZIMIR 

Kostas, ty mi chyba z nieba spadł! Toż ja już od dawna myślał o tym, ale jakoś nie było okazji 

pomówić, bo roboty ciągle tyla! Och, jak ja marzył, żeby córkę moją Bognę za syna twojego 

Dovydas wydać. Młoda ona jeszcze jest i głupia, lata po wsi i za parobkami się ugania. Ale 

wyjdzie za mąż to zmądrzeje i głupotę jej z głowy wywieje. 

KOSTAS 

A i Dovydas też za córką twoją szaleje, już ja z nim pomówił. 

KAZIMIR 

No to sprawa załatwiona, do księdza trza iść, o ślub prosić i weselisko młodym wyprawić. No 

Kostas napijmy my się jeszcze! 

Piją 
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KOSTAS 

A Kazimir, ja mam jeszcze jedną sprawę 

KAZIMIR 

Ile chcesz pożyczyć dam,  nie krępuj się, my teraz już prawie rodzina! 

KOSTAS 

Nie Kazimir, nie o pieniądze mi rozchodzi się, nie. 

KAZIMIR 

Więc cóż? 

KOSTAS 

Bo widzi Kazimir, ja i córkę mam Kristynę. Dziewucha też w wieku do żeniaczki 

odpowiednim.  

KAZIMIR 

Trza i jej weselisko wyprawić! 

KOSTAS 

Bo widzi Kazimir, ona w twoim najlepszym parobku zakochała się! 

KAZIMIR 

W Janko? Nie może być! Chłopak to dobry, pracowity, uczciwy, a i do interesów ma głowę. 

Nie raz ja go do miasta wysyłał w moim imieniu, żeby mi moich spraw dopilnował. 

A uczciwy!, grosza by mojego nie wziął, nie to co te inne juchy. Ja mu nawet ziemi kilka 

morgów nadał, bo zasłużył. To córka twoja z nim by chciała aa? 

KOSTAS 

Ano, chciała by, co Kazimir na to żeby podwójne zrobić, ale takie o jakiego jeszcze nikt nie 

widział! 

KAZIMIR 

A czekaj, czekaj, toż i sam Janko mnie się ostatnio o ożenek pytał z córką twoją. Odmówić 

mu nie mogę! I profity mi wyliczał jakie by z tego dla gospodarki naszej były, oj ma on głowę 

na karku, ma. 

KOSTAS 

To co? 

KAZIMIR 

Robim podwójne wesele, syn twój Dovydas z córką moją Bogną i parbek mój Janko z córką 

twoją Kristyną! Napijmy się! 

Piją i żartują. Wchodzi Maćko. 

MAĆKO 

Pochwalony gospodarze kochane! 

KAZIMIR 

Maćko napij się z nami, okazja wielka! 

MAĆKO 

A nie, nie lata nie te. A cóż to za okazja? Widzę, że już dwie butelki poszły, a i trzecia 

w połowie. 

KAZIMIR 

Weselisko szykujem! 

MAĆKO 

Nie może być! Kto z kim? 
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A córeczkę moją Bognę wydaję za syna Kostasa Dovydas i wnuka twojego postanowił ja 

wydać za córkę Kostasa Kristynę! 

KOSTAS 

Co wy na to Maćko? 

Maćko mówiąc przez łzy. 

MAĆKO 

O Boże, Boże, Boże, jak ja zawsze chciał żeby wnuki moje na ludzi wyszli! Ot, i los się do 

mnie uśmiechnął. Wiele ja im dać nie mogę, ale zawsze ich uczył, żeby pracowici i uczciwi 

byli, a dobrze na tym wyjdą. 

KOSTAS 

A pewnie, pewnie. Toż każdy we wsi wie jaki Jank pracownik dobry i fachowiec. 

MAĆKO 

Mam ja jeszcze jednego wnuka Jarocentego. Młody, prystojny kawaler, a pomocny! Też mi 

go trza za mąż wydać. 

KOSTAS 

A co by powiedzieli na potrójne wesele, aa? 

MAĆKO 

Ale za kogo? 

KOSTAS 

Pracuje u mnie pewna dziewczyna Agnė. Młoda jeszcze, ale do żeniaczki myślę w wieku 

odpowiednim. Pracowita, uczynna, tyla tylko, że trochę wygadana. Ale przy mężu dobrym to 

i rozumu jej przybędzie. 

KAZIMIR 

Nie ma co się zastanawiać, wyprawim potrójne wesele! 

MAĆKO 

Bóg wam zapłać, dobrzy ludzie. 

Wbiega Gierde. 

GIERDE 

Oj słyszała ja wszystko, słyszała! Do księdza trza lecieć, weselisko szykować i ludzi 

zapraszać! 

 

Scena V: rozmowa Kazimira z praczką Jarogniewą 

JAROGNIEWA 

Pochwalony gospodarzu kochany, pochwalony! 

KAZIMIR 

Pochwalony. A ty czego tu szuka aa? 

JAROGNIEWA 

Oj gospodarzu, tyla lat już ja u gospodarza piorę. Piorę i piorę, a nie wiem czy zadowoleni ze 

mnie jesteście? 

KAZIMIR 

A tobie co, klepkę urwało? A no jakże, czemu miał ja by być niezadowolony? Robi dobrze, 

pewnie żem zadowolony. 

JAROGNIEWA 

A no nie wiem, bo płacicie mało, pomyślała że źle ja piorę. 
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Kazimir krzyczy, denerwuje go chytrość Jarogniewy, nie chce płacić jej więcej. 

KAZIMIR 

A ty jucho! Tobie o pieniądze chodzi! Ze skóry byście mnie wszyscy obdarli! Ale nie, 

niedoczekanie wasze! 

JAROGNIEWA 

Ale gospodarzu, tyla lat człowiek tyra i nawet tego grosza nędznego odłożyć nie może. Ja 

chciała  tylko chustkę na odpuście zakupić. Taką czerwoną, w białe kwiatki. Oj proszę, proszę 

dajcie podwyżkę. 

KAZIMIR 

Najpierw zapracujecie, wesele planuję wyprawić. Wszystko trzeba w chacie wymyć, wyprać 

– to wasz fach. 

JAROGNIEWA 

Gospodarzu, wesele? O Bożesz Ty mój!!! Kto, z kim? Bożesz Ty mój!!! 

KAZIMIR 

Cicho głupia, do roboty! 

JAROGNIEWA 

A tak, tak, tak, już się bierę. Bożesz Ty mój! 

Jarogniewa wchodzi do chaty. 

 

 

Scena VI: Kazimir, Jarogniewa 

 

JAROGNIEWA 

No gospodarzu wszystko uprane, wymyte, wyprasowane. Uuuu, orobiła ja się. 

KAZIMIR 

No dobrze, dam ja cię tę podwyżkę dam. Oddaj mi klucz od chaty. 

Jarogniewa szuka w kieszeniach, ale nie znajduje. Kazimira to irytuje 

JAROGNIEWA 

O Bożesz Ty mój, nie mam. 

Jarogniewa chaotycznie szuka klucza, zagląda pod stół, jeszcze raz szuka w kieszeniach, 

przeszukuje całą chatę, ale nic nie znajduje. Wraca do Kazimira. 

JAROGNIEWA 

Kazimirze kochany, Bożesz Ty mój nie ma. Miała tu w kieszeni, miała, miała, ale nie ma nic. 

Kazimir krzyczy 

KAZIMIR 

A wynoś ty mi się stąd! Klucz zgubiła, zostawić tylko na chwilę, a wszystko by wynieśli! Nie 

pokazuj mi się bez klucza. A podwyżki nie dam! Teraz masz jeszcze dług! 

 

 

                               AKT III – WESELE OBOJGA NARODÓW 

 

Scena I: Błogosławieństwo. Na ganku chałupy Kazimira zebrała się ludność ze wsi polskiej 

i litewskiej. Na środku stoją trzy pary: . Dovydas z Bogną, Janko z Kristiną oraz Janocenty 

z Agnė. Błogosławieństwa nowożeńcom udziela Kazimi ri Giedre.  
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JAROGNIEWA 

O Bożesz Ty mój, jak oni pięknie wyglądają, szczęść wam Boże! 

MAĆKO 

No, wychował ja wnuków na ludzi, oj wychował! A tak wielkiego wesela jak żyje we wsi 

tych lat tyle, nie pamiętam. Oj dobre to czasy dla nas nadchodzą, dobre! 

DZIADUMIŁA 

A no pewno, że dobre. Wieś nasza z litewską teraz połączą się i wszystkie na tym dobrze 

wyjdziem! 

Wchodzi Kłobuczek i patrzy na Bognę. 

KŁOBUCZEK 

A pani taka piękna w tej sukni, taka piękna. 

MARYSIA 

Cicho  głupi! O gospodarz idą! 

Wchodzi Kazimir i Gierde. Trzymają chleb i sól. Kazimir podaje młodym chleb do 

ucałowania. 

KAZIMIR 

Błogosławię Was  dzieci na dalszą drogę życia, abyście w zgodzie i pokoju, żyli długo 

i szczęśliwie W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO. 

NOWOŻEŃCY 

Amen. 

Gierde podaje młodym krzyż do ucałowania. 

JAGNA do siebie, wzdychając 

Oj, jak ja bym chciała mieć takie wesele! 

Wszyscy wychodzą do pobliskiego kościoła. 

 

 

Scena II: Wesele. Goście siedzą przy suto zastawionym stole, jedzą, piją, bawią się, gawędzą. 

Kazimir dba o to by niczego nie zabrakło. Dookoła gwar i śmiechy.  

 

KŁOBUCZEK 

Oj dobra kiełbaska, dobra. A i wódka niczego sobie! 

JAROGNIEWA: zabierając flaszkę Kłobuczkowi 

Głupi i tak jesteś, jeszcze gorzałki tobie potrzeba, żeby ci całkowicie rozum odebrało! 

KAZIMIR: 

Niech się napije, przy święcie takim można! 

KŁOBUCZEK: wyrywa Jarogniewie flaszkę z ręki i ucieka. 

JAROGNIEWA:  

Orz ty, psia krew! 

Goście śmieją się. 

KAZIMIR: klepiąc po ramieniu Kristupasa 

Częstować się proszę, goście kochani, częstować! Nikt stąd głodny i trzeźwy wyjść nie może!  

KRISTUPAS 

Dziękuję gospodarzu, dziękuję bardzo! 
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KAZIMIR: 

Dzisiaj mamy wielki dzień, wieś polska i wieś litewska łączą się w jedność! Od tej pory 

ludność z obu wsi razem będzie gospodarować – razem orać, razem siać  i razem zbierać! 

A pieczęcią tej unii są te oto trzy małżeństwa polsko – litewskie! Wypijmy z pomyślność. 

Goście wznoszą toast. 

JAROGNIEWA 

A jak to ciasto zrobiła aaa? 

MARYSIA 

….potem wzięła ja zmielony biały ser, budyń, mąkę ziemniaczaną i dalej utarła, na końcu 

dodała ubitą na sztywno pianę z białek i delikatnie wymieszała… 

KAZIMIR 

No i jak Maćko? 

MAĆKO 

Oj Kazimir, dobrze ty to wszystko wykalkulował, oj dobrze. Teraz ja o wnuki moje spokojny 

jestem. Prawnuków czekać trzeba! 

Przybywa Chochoł. 

CHOCHOŁ 

Szczęść Wam Boże młodzi! A teraz zapraszam wszystkich do wspólnego tańca, 

KRAKOWIAKA!!! Orkiestra grać! 

Orkiestra gra krakowiaka, wszyscy goście tańczą i śmieją się. 

CHOCHOŁ 

Orkiestra, Letkis grać! 

Goście tańczą. Marysia, Gierde i Jarogniewa wnoszą kolejne posiłki 

MARYSIA 

A teraz wszystkich zapraszam na sękacza, sama zrobiła! 

KLOBUCZEK 

I ja pomagałem, bo to dla pięknej pani. Oj jak ja tak patrzę, pani taka piękna! 

Kobiety kroją ciasto, goście jedzą. Na środku izby staje Kazimir z kieliszkiem. 

KAZIMIR 

No, wypijmy teraz za szczęście młodych! 

Goście piją, a następnie śpiewają „sto lat”.  

KŁOBUCZEK: 

Niech im gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. 

A kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie! 

A kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaśnie! 

JAROGNIEWA: 

A ty skąd tu wziął się. 

Kłobuczek bierze kolejną flaszkę ze stołu weselnego i ucieka. Goście śmieją się. 

 

Scena III: Oczepiny. Zegar wybija północ, wszyscy stają dookoła izby, na środku stoją pary 

młode i drużbowie 

KRISTINA 

Oj, tak mi szkoda tego warkocza!  

AGNĖ 
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I mi, ale tradycja ważniejsza.  

Odbywa się symboliczna uroczystość oczepin. Jest to dawny obrzęd weselny znany 

u większości ludów słowiańskich, podczas którego panna młoda symbolicznie przechodziła 

ze stanu panieńskiego w zamężny. Drużbowie odcinają pannom młodym warkocze. 

Gierde 

Oj córciu, córciu, teraz ty mężatką będziesz, oj córciu córciu! 

KAZIMIR 

Oj babo, i po co tyle hałasu!  Wszyscy bawić się, jeść, pić, tańczyć! Orkiestra grać! 

Goście bawią się do rana 

KONIEC 
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Opinie uczestników projektu 
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Informacje dodatkowe : 

 Rezultaty  

Uczestnicy projektu (20 młodych ludzi –po 10 z każdego kraju,oraz 

4 liderów) pogłębili swoją wiedzę na temat tradycji Polski i Litwy 

„zapisanych w tańcu” i szeroko pojętej kulturze narodowej. 

Zrozumieli złożoność dzisiejszego świata.   

W wyniku projektu powstały: 

-1 scenariusz przedstawienia teatralnego „Historie czrwcowe. Nie 

tylko na ludowo” 

-1 spektakl „Historie czerwcowe. Nie tylko na ludowo” 

-1 układ choreograficzny tańca „P+L” 

-1 publikacja z działań projektu 

-1 prezentacja multimedialna 

-1 fotokronika 

-1 film z działań projektu 

-1 wystawa poprojektowa 

  

 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji                      

Narodowej  nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek 

sposób 


