
„ Jesienny wieczó r w wiejskiej chacie
- kiszenie kapusty.”

                      /scenariusz przedstawienia/

/wnę trze izby, przy wrzecionie siedzi babcia/
NARRATOR:
Jesienią w wiejskiej chacie było wiele prac do zrobienia. Włączani byli wszyscy domownicy
do ich wykonywania,
 a rodziny były liczne i wielopokoleniowe.
Zobaczmy jak wyglądał taki wieczór.

Babulka zatknę ła na wrzecionie zmię dlony len i ciągnie palcami długą cieniusień ką nitkę , a
nogą krę ci kółko.

HANKA: /wbiega do izby, wołając do babci /
Niech babulka zostawi tę  kądziel, trzeba się  brać do kapusty.
     /-wychodzi razem z babcią/
(łomot, otwierają się  drzwi)
(gospodarz i Antek wtaczają do izby beczkę )

GOSPODARZ:
(bierze z pieca garnek i wlewa wrzącą wodę  do beczki)
woła:
Wyparzę  beczkę , a ty Maryś daj z ognia gorące kamienie.

GOSPODYNI:
(nabiera blaszaną łopatką kamienie z kuchni
 i wrzuca je do beczki)
krzyczy: Już  niesę .
Hanuś daj płachytkę . (razem nakrywają beczkę  płachtą)

BABULKA:
Wyszorowałam i wyparzyłam ukropem denko od beczki, kamienie (dwa duż e) i stę porek
dę bowy. (Kładzie koło beczki)
I śpiewa:
Kto wszystko wyszoruje i dobrze wyparzy
To mu się  na zimę  kapusta udarzy.
Komu się  wyparzyć nie śni,
To bę dzie miał beczkę  pleśni.

GOSPODYNI:
Oj, oj, świę ta prawda (śmieje się )
Śpiewa:
Kto czystości zaniecha,
Tylko świnkom pociecha.
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Gospodarzu , Antek, chodźcie tu, pomoż ecie mi wyrzucić kamienie z beczki. (wyciągają z
beczki kamienie)

GOSPODYNI:
Przysuńmy ją do pieca, ż eby szybciej wyschła, nachylmy ją.
Podsuń  Antek pode dno polano. (Antek podsuwa polano spod pieca)

GOSPODYNI:
No, teraz skoczcie chłopcy do Kowalów  poż yczyć szatkownicy./ chłopcy  wychodzą /

GOSPODARZ:
A ja idę  po kapustę . /wychodzi/
NARRATOR:
Weronika umiotła izbę , babulka ostrzy noż e na osełce. Rozścielili też  płachtę  na liście.

GOSPODARZ:
Wnosi worek z kapustą i układa je w wielki stos na środku izby. Wszyscy siadają dokoła,
płachtami kolana okryli
i zaczynają okrawać liście.

BABULKA:
Tę ga kapusta nam się  latoś zdarzyła  -cieszy się .

GOSPODYNI:
A to przez to, ż e na dołku, bo innym to wypaliło do czysta, nawet się  główki nie zwinę ły.

GOSPODYNI:
Przynieśli chłopcy szatkownicę  – ostroż nie przenoście przez próg!- woła do nich. Ustawcie ją
na dwóch stołkach, na środku izby.

GOSPODARZ:
Noż e wyostrzone jak brzytwy -/ ogląda , próbuje palcem/
No, a teraz do roboty – woła. (zakasał rę kawy, trze po ostrych noż ach kapustę  , z tych główek
wióreczki sypią do balijki,
co pod stołem stoi)

GOSPODYNI:
Maryś z Antkiem zbierzcie do płachty kapuściane liście  i wynieście je do wieprzków.
NARRATOR:
W beczce wysuszonej ubijano kapustę  stę porkiem, wszyscy po kolei. Gospodyni przesypuje
tylko to solą, to koprem, to wrzuci ząbek czosnku, to znów sól i tak w kółko aż  do pełna.
Wreszcie przyszło denko, a dwa cię ż kie kamienne przypieczę towały i przydusiły kapustę ,
ż eby z beczki nie wyskoczyła, kiedy zacznie kisnąć.
         (w trakcie  mówienia osoby wykonują kolejne czynności)
BABULKA:
Dwa tygodnie w cieple pokiśnie, to ją wyniesiemy do piwnicy.
Ooo, dotrzyma do nowej, nie ma strachu – zawołała  znad kądzieli.
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NARRATOR:
Tak to pracowano w jesienne wieczory aby zgromadzić zapasy na zimę . Przy pracy,
dziewczę ta  śpiewały róż ne piosenki aby czas wszystkim umilić.
( śpiewają  przyśpiewkę  ludową ):

Stoi u wody chłopczyna młody
Powstań , powstań  lube dziewcze, daj koniom wody.
Jakż e ja mam wstać koniom wody dać,
Zimna rosa a ja bosa, nie modę  wystać.
Mam ja chusteczki, owiń  nóż eczki
A jak Pan Bóg dopomoż e kupię  trzewiczki.
    Nie kupuj ty mnie, kup ty sam sobie,
    Mam ja ojca, mam ja matkę , kupią oni mnie.

NARRATOR:
A jeśli w domu znaleźli się  kawalerowie, to po skoń czonej robocie, chę tnie brali panny do
tań ca i tań cząc, dokazując umilali sobie czas jesiennych wieczorów.

Pary tań czą wesoło oberka z głośnym przytupem i gwizdami.
Wszyscy ustawiają się  w szeregu, kłaniają się  i schodzą ze sceny  w rytm melodii ludowej.

KONIEC

 Scenariusz przedstawienia : „ Kiszenie kapusty” opracowany i przygotowany został
przez nauczycieli :    mgr Teresę  Czubską, mgr Karinę   Srokę  i mgr Roberta Dudka.
Przedstawienie prezentowane było przez naszych uczniów na IV Przeglądzie Dorobku Szkół
w Zakresie  Realizacji Programów Edukacji Regionalnej  w Sanoku (III miejsce 2004r.),
oraz na XX Przeglądzie Zespołów  Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego w Rzeszowie
2004r.
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