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Scenariusz widowiska
Na Starym Rynku w Poznaniu

Scena ozdobiona rysunkami dzieci przedstawiającymi zabytki Starego Rynku
w Poznaniu: kamieniczki, Wagę Miejską, Bamberkę, Pręgierz. Naśrodku sceny
Ratusz wykonany z kartonów.

Poeta (zaprasza dzieci)

Zapraszam wszystkich do Poznania
miasto to jest najmilsze.
Każdą dzielnicę wam odsłaniam,
słowami, które piszę.

Siądziemy sobie przy stoliku
i poczytamy wiersze.
Najlepiej tu, przy tym pomniku, (wskazuje na Pręgierz)
nie, to nie będzieśmieszne.

Dziecko 1

W dawnych czasach,
bardzo dawnych,
pod kolumną,
pod pręgierzem,
ustawiano łobuziaka,
ręce sznurkiem mu wiązano,
Potem dostał rózeg dziesięć,
by nie dokazywał w mieście;
jabłek nie kradł ze straganu,
nie naprzykrzał się niewieście,
nie rozbijał szyb mieszkańcom,
nie przezywał,
nie bił słabszych.
Pręgierz spełniał ważną rolę,
ten wysoki słup na Rynku.
Dzisiaj nikt się go nie boi,
pod nim na jarmarku stragan stoi.

Dziecko 2 ( wskazuje na Kamieniczki Budnicze)



W tych kamieniczkach, wśredniowieczu,
każdy mógł kupić mięso,śledzie,
soli też było pod dostatkiem,
a dla tych, którzyżyli w biedzie,
tu były czynne tanie jatki.

W czasie JarmarkówŚwiętojańskich
niejeden biedak tu wyprosił
dla siebie obiad z łaski pańskiej
u najstraszniejszych dusigroszy.

Piosenka : „W starym grodzie Przemysława”

W starym grodzie Przemysława
piękny Stary Rynek,

z ratuszowej wieży hejnał
nad Poznaniem płynie,

a nad Wartą szumi wiatr
w białeżagle wieje,

śpiewa pieśni z dawnych lat,
o poznańskich dziejach.

Dziecko 3 (wskazuje Wagę Miejską)

Dla miasta ważna sprawa,
tu kupcy swe towary
musieli zawsze zważyć,
nim pojechali dalej.

Dziecko 4

Pan Ważnik brał opłaty
i dawał kupcom glejt,
na to, by mogli sprzedawać
towary w każdy dzień.
Dziecko 3

W jarmarkachŚwiętojańskich
każdy mógł udział brać,
tylko pan Ważnik zgodę
na to musiał dać.

Dziecko 4

Dziś w miejscu Wagi - SalaŚlubów,



Cyganów gra kapela,
Szczęśliwe pary stąd wychodzą,
z orszakami wesela.

Dziecko 5, Dziecko 6(stają pod Ratuszem)
Dziecko 5

Stańmy pod Ratuszem,
już się w słońcu mieni –
obejrzyjmy klejnot
w oprawie kamienic!

Dziecko 6

Zazdroszczą nam wszyscy,
takiego Ratusza,
ile już pokoleń
widok jego wzrusza!

Dziecko 5

Tyle lat minęło, a on stoi nadal-
niejedna już o nim powstała ballada.

Dziecko 6

Mówią, że się tutaj
dzieją dziwne rzeczy –
nikt ich nie potwierdzi,
nikt im nie zaprzeczy.

Narrator: Posłuchajcie legendy o poznańskich koziołkach.

„Legenda o poznańskich koziołkach”

Działo się to roku pańskiego 1551.
Czasy były spokojne, skarbiec miejski pełny, dlatego też rajcy miasta Poznania
uradzili zgodnie, by na rozbudowanym właśnie ratuszu ufundować zegar
okazały, by wydzwaniał godziny, półgodziny i kwadranse i służył wszystkim
stanom. Zawarli oni kontakt z mistrzem cechu zegarowego imć Bartłomiejem
Wolfem z Gubina, który podjął się taki zegar wykonać.
Właśnie nadszedł umówiony termin – 15 września i mistrz Bartłomiej
postanowił zaprezentować wykonany zegar. Zeszli się na tą uroczystość
wszyscy rajcy. Zaproszono burmistrzów z innych miast, zapowiedział swój



przyjazd nawet sam wojewoda poznański. Najwięcej roboty miał tego dnia imć
pan Gąska – kuchmistrz poznański.

Burmistrz:(zwraca się do pana Gąski)
- Imć panie Gąsko. Przygotujcie na ucztę pieczeń sarnią szpikowaną
słoniną z papryką – to jest przysmak wojewody.

Pan Gąska:(obraca rożen)
- Poleję pieczeń roztopionym masłem, przyprawię gorzkimi migdałami i
cynamonem.

Pietrek ( kuchcik):
- Jak pięknie pachnie, a ja dzisiaj ledwie kęs chleba zjadłem i nic nie
piłem

(Gra trąbka)

Pan Gąska:
- Trzymaj rożen, zobaczę co się dzieje.

Pietrek:
- W to mi graj! Podeprę rożen o komin i napiję się ( pije
z dzbanka). Co za wspaniały napój, jeszcze takiego nie piłem.

Narrator:
- Nagle stała się rzecz straszna. Rożen obsunął się z komina
i na wpół upieczony sarni udziec runął w samśrodek ogniska.

Gąska(wpada):
- Cóżeś ty zrobił? Co ja pocznę nieszczęsny. Wojewoda wprawdzie
jeszcze nie przyjechał, ale lada chwila przybyć może, a tu nie ma
pieczystego na stół. Masz tu dukata. Chybaj, ażywo do kramu
rzeźnickiego i przynieś tu w te pędy ćwiartkę cielęciny. Zrobimy
nową pieczeń.

Pietrek(ociera oczy, zaciska dukat w garści):
(Puka do drzwi jatek ...)
- Zamknięte? Zamknięte? Ojej! Przecież to niedziela i wszyscy
poszli pod ratusz na zegarowy festyn.....
- Co ja teraz zrobię? (płacze)

(Słyszy beczenie koziołków)

Narrator:



- Niewiele myśląc porwał Pietrek za powrozek i popędził z koziołkami
w stronę ratusza. Posłyszał tylko za sobą jakiś rozpaczliwy krzyk
niewieści, ale nic na to nie zważał.

Maciejowa:
- Oddaj mi moje koziołki!

Pietrek:
- Panie majstrze! – cielęciny nie ma, bośmy oba zapomnieli,że to dziś

niedziela, wszystkie jatki zamknięte na amen. Ale przyciągnąłem ze
sobą dwa tłuste koziołki, z nich też będzie można zrobić pieczeń!

Gąska:
- Widzę, żeś nie w ciemię bity. Rozpętaj koźlęta i podłóż drew na ogień,

a ja skoczę po nóż. Zrobimy taką pieczeń, że i sam jaśnie wojewoda
nie pozna czy to sarna czy koza.

Narrator:
- Rozwiązał Pietrek powrozek koźlętom, a potem podkładał drwa na

komin i dmuchał w przygasłyżar. Na to tylko czekały koziołki,
beknęły z uciechy i prysnęły w otwarte drzwi.

Pietrek:
- Stójcie!

Narrator:
- A one hyc na schody, na wieżę i coraz wyżej i wyżej, aż stanęły na

półce nad zegarem.

Pietrek:(usiadł na stopniach ratusza i płacze)

Gąska:(Przybiegł, popatrzył w górę i też siadł na schodach)
- Już nas nic nie uratuje. Taka jest widać wola boska.

Narrator:
- Tymczasem kareta zadudniła przed ratuszem.
Wysiadł z niej sam wojewoda.

Burmistrz(kłania się)
- Zapraszamy do ratusza.

Maciejowa:(Zastępuje im drogę. Płacze)
- Sprawiedliwości! Jaśnie wielmożny panie! Sprawiedliwości!
Obrabowali mnie przy niedzieli! W biały dzień! Jak zbójcy!

Burmistrz:
- Co wy tu wygadujecie Maciejowo! Kto was to obrabował?

Maciejowa:



- Obrabował mnie wasz kuchcik Pietrek, ukradł mi parę moich ślicznych
koźląt. Do ratusza tu je przywiódł. Pewnie je tu zaszlachtowano! Litości,
jaśnie wielmożny wojewodo! Litości dla biednej wdowy i jej koziołków!

Wojewoda:
- Widzę mości burmistrzu,że nieporządki tu u was się wkradły i zamiast

gościny sądy wojewódzkie sprawować tu będę
(Słychać beczenie koziołków)

Maciejowa:
- Koziołki, moje koziołki! O tam śliczności wy moje!
(wskazuje na wieżę)
(Gąska ciągnie Pietrka za ucho. Pietrek klęka przed wojewodą)

Narrator:
- Przypadł Pietrek do kolan wojewody i ze skruchą wielką opowiedział

całą historię. W miarę opowiadania wojewoda rozchmurzał swoją
twarz, a gdy kucharz zaczął mówić o ucieczce koziołków na wieżę
wojewoda zaczął się śmiać długo i serdecznie.

Wojewoda:
- Oddajcie Maciejowej koziołki- mówi do Bartłomieja Wolfa- Dla

upamiętnienia tej przygody z koźlętami dołącz mistrzu Bartłomieju do
swojego zegara mechanizm z koziołkami.

Narrator:
- Mistrz Bartłomiej Wolf dotrzymałsłowa i jeszcze tego samego roku
zegar ratuszowy z koziołkami rozpoczął swoją służbę.Dziś w samo
południe wybiegają z okienka nad zegarem dwa białe koziołki i bodą się
pociesznie rogami.

Piosenka pt. „Koziołki”

1. To nie jest bajeczka,
możecie mi wierzyć,
dwa małe koziołki
mieszkają na wieży.

Ref. Fik mik, fik, mik
mieszkają na wieży. 2x



Dziecko 1:
Gdy wybije dwunasta,
pod Ratuszem pół miasta
Schodzi się w mig!

2. Mają swe mieszkanko
lecz go nie sprzątają.
Każdą nową miotłę
od razu zjadają.

Ref. Fik mik ...........

Dziecko 2
To koziołki na wieży,
pragną znowu się zmierzyć,
pofiglować jak nikt!
Pochylają więc głowy,
patrzą wzrokiem bojowym
przed tym swoim tryk-tryk.

3. Kiedy na zegarze
wybije dwunasta,

dwa małe koziołki
wychodzą nad miasto.

Ref. Fik mik .........
Dziecko 3

Lecz się kończy trykanie,
wszystkimżal niesłychanie,
że czar prysł i znikł!
Zamykają się wrota,
ginie ślad po niecnotach,
co robiły tryk-tryk!

Dziecko 4

Kto ciekawy jestświata
i popatrzeć chce na to,
kto dorosły, czy smyk,
do Poznania niech jedzie,
prosty szlak niech go wiedzie,
by zobaczyć tryk-tryk!

Poeta:

Nad Starym Rynkiem zapadła nocka,
a pod lampami budzą się cienie,



ale ty zaśnij, kleją się oczka,
nawet Bamberka już dawno drzemie.

Ratusz poszerzał, kolory znikły,
Zegar godzinę znowu odmierzył,
A ty zaśnij, późno już przecież,
Śpią już koziołki na swojej wieży.

Usnąć się nie chce tylko poecie
I księżycowi, co się wyłania,
Ale ty zaśnij, późno już przecież,
Śpi Stary Rynek, serce Poznania.

Pośród szarych dni niedoli mej
przyśnił mi się jakiś cudny sen,
sen - jak bajka cudny,
jak tęczowe dni,
to sen o Poznaniu 2x
drogim mieście mym.

Danuta Barełkowska
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1,
Poznań
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